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NOTA INTRODUTÓRIA 

O Relatório de Atividades e Contas 2021 está estruturado em duas partes autónomas. Na primeira parte, 

apresenta-se o enquadramento estratégico da Universidade e a evolução dos indicadores Balanced Scoredcard 

(BSC), definidos para cada um dos três temas estratégicos, confrontando-os com as metas definidas para 2021 

no respetivo plano de atividades. Na primeira parte, são ainda descritas algumas das atividades realizadas em 

2021 com impacto transversal, assim como os destaques de atividades para cada Unidade Orgânica e um breve 

enquadramento do ecossistema de investigação. No que respeita às atividades transversais, para além do 

enquadramento nos objetivos definidos no Plano Estratégico, procurou-se igualmente mapear o alinhamento de 

cada atividade com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A primeira parte encerra com um exercício de 

mapeamento que procurou identificar os contributos das principais atividades destacadas pelas UOs e pelas UIs 

para a concretização dos objetivos estratégicos estabelecidos e dos ODS. 

O presente documento densifica o Relatório de Atividades e Contas 2021, apresentando uma descrição mais 

pormenorizada de diversas ações e a evolução de alguns indicadores, com objetivo de permitir um melhor 

acompanhamento do grau de concretização das atividades desenvolvidas em 2021, em cada um dos domínios 

estratégicos. No sentido de apresentar uma imagem mais aprofundada da atividade da U.Porto em 2021, 

nomeadamente, ao nível da investigação, apresentam-se aqui também os destaques das 34 Unidades de 

Investigação (num universo de 48) que responderam ao inquérito de recolha de contributos para este relatório. 

Por fim, esta segunda parte encerra com a listagem dos indicadores constantes do Relatório de Atividades e 

Contas 2021 e a respetiva definição (Anexo II). 
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4. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

Esta secção descreve em detalhe as atividades na área da Educação e Formação, identificando-se, para cada um 

dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano 2016-2020, as atividades realizadas em 2021, assim como os 

correspondentes indicadores. 

 

EI1 - MELHORAR A QUALIDADE E A EMPREGABILIDADE DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

Valorização da educação e formação, num sentido integral e transformador, assegurando padrões de qualidade 

em todos os níveis de ensino, assente em sistemas transparentes de monitorização e avaliação, e tendo em vista 

níveis elevados de empregabilidade e de impacto na sociedade. 

1. Foi preparada, submetida e aprovada a candidatura da U.Porto aos Programas Impulsos Jovens STEAM 

e Impulsos Adultos, financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência - «Next Generation EU»; 

2. Foi concluído o processo de adequação dos MI em Engenharia e em Psicologia, imposta pelo DL 

65/2018. Os 23 novos CE criados neste âmbito (11 primeiros ciclos e 12 segundos ciclos) foram 

acreditados (sem condições) e registados pela DGES, iniciando a sua primeira edição em 2021/2022 

conforme planeado;  

3. Foi concluído o processo de criação dos novos ciclos de estudos criados no âmbito do projeto UNISF – 

Universidades sem Fronteiras, no qual a U.Porto participa juntamente com as Universidades do Minho, 

Trás os Montes e Alto Douro, Vigo, Corunha e Santiago de Compostela. A abertura da primeira edição 

destes CE, prevista para 2021/2022, foi adiada um ano por decisão do Comité de Pilotagem do projeto; 

4. Tanto no âmbito das propostas de alteração e atualização curricular de ciclos de estudos em 

funcionamento como na criação de novos ciclos de estudos, foi mantida e reforçada a recomendação 

de inclusão de créditos ECTS optativos em qualquer área científica da U.Porto/competências 

transversais/transferíveis/desenvolvimento pessoal/Opção EUGLOH, de forma a promover a 

multidisciplinariedade dos planos de estudos, a flexibilidade na formação dos estudantes e a 

colaboração entre Faculdades da U.Porto. Este processo contínuo visa atender às atuais necessidades 

das entidades empregadoras, promovendo a aquisição, pelos estudantes, de competências técnicas e 

transversais e competências digitais, no sentido de promover o seu bom desempenho e a integração 

profissional; 

5. No âmbito do processo de reflexão sobre a oferta formativa da U.Porto, foi dado apoio à descontinuação 

de 6 ciclos de estudos que optaram por não submeter a respetiva autoavaliação à A3ES; 

6. Continuou-se a privilegiar o modelo de organização colaborativa da U.Porto na área da educação e 

formação, valorizando o papel do CCMEUP como órgão fundamental para promover uma estratégia 

coordenada para a modernização da oferta formativa e reforço da qualidade da educação e formação 

nas diferentes áreas do conhecimento. Nas discussões levadas a cabo por este órgão em 2021 
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destacam-se as matérias relacionadas com o impacto da pandemia por COVID 19 no funcionamento das 

instituições de ensino, a preparação e arranque do ano letivo 2021/2022 e as recomendações do 

Conselho da União Europeia sobre as Alianças de Universidades Europeias (como novo modelo de 

transformação das instituições de ensino superior, com foco numa internacionalização mais estruturada 

e consistente); 

7. Continuou-se a incentivar as Faculdades a promoverem o contacto profissional em contexto de 

formação, promovendo o envolvimento ativo de empresas em diversas atividades formativas, 

valorizando essas atividades junto dos estudantes; 

8. Continuou-se a dinamizar e a dar apoio a iniciativas promotoras da boa integração dos novos estudantes 

na Universidade, nomeadamente através do Programa Transversal de Mentoria Interpares da U.Porto, 

uma iniciativa integradora, valorizadora de cada estudante, das suas particularidades e da sua 

dignidade, que pretende promover uma ágil integração na Universidade e, ao mesmo tempo, promover 

o seu sucesso; 

9. Continuou-se a apoiar iniciativas que aprofundem a relação do ensino e da investigação, incluindo os 

ciclos de formação inicial (licenciaturas e mestrados integrados) e os mestrados; 

10. Continuou-se a incentivar a participação ativa da comunidade académica, incluindo os estudantes dos 

vários ciclos de estudos, em atividades desenvolvidas no âmbito da EUGLOH; 

11. Apoiou-se a dinamização de atividades enquadradas na estratégia de "Internacionalização em casa na 

U.Porto” e no “Passaporte Académico dos estudantes da U.Porto”, tendo em vista a sua maior abertura 

e compreensão da multiculturalidade, assim como a melhoria do seu pensamento crítico e 

interdisciplinar; 

12. Continuou-se a analisar, monitorizar e avaliar o impacto do aumento de estudantes internacionais na 

U.Porto, tanto dos que estão inscritos ao abrigo do estatuto (primeiros ciclos e MI), quanto dos de ciclos 

de estudos pós-graduados, através, nomeadamente, da publicação de um novo Relatório de 

Internacionalização (da área académica), bem como apoiar iniciativas que garantam a sua plena 

integração e sucesso escolar, nomeadamente através do Programa de Mentoria; 

13. Acompanhou-se a aplicação de políticas e a concretização de práticas de garantia da qualidade e 

melhoria contínua dos ciclos de estudos e a sua divulgação junto dos órgãos de gestão da U.Porto, 

promovendo a análise e discussão com base nos estudos sobre o progresso dos estudantes ou em outros 

indicadores, nomeadamente os produzidos pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade e pela Unidade de 

Estudos Institucionais; 

14. Continuou-se a promover a criação de cursos na área da educação contínua, tendo em 2020/2021 sido 

creditadas 150 novas formações, 68% das quais em formato e/b-learning; 

15. Continuou-se a valorizar uma participação ativa e crítica dos estudantes, seja nos órgãos pedagógicos 

em que estão representados, seja através das comissões de acompanhamento dos ciclos de estudos; 
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16. Reforçou-se a promoção do recurso a novas tecnologias (como novos software, plataforma Moodle, e-

learning e outras ferramentas cooperativas atualmente disponíveis) relevantes para a formação dos 

estudantes e que facilitem a implementação de metodologias pedagógicas inovadoras e que atuem 

como facilitadoras da maior orientação internacional da educação e formação da U.Porto. Destaca-se a 

importância destas novas tecnologias no processo de adaptação do processo de ensino aprendizagem 

aos constrangimentos provocados pela pandemia por COVID19; 

17. Foi concluído o 2º ciclo regular de avaliação/acreditação de ciclos de estudos em funcionamento através 

da submissão de 46 guiões ACEF/PERA 2020/2021 (até março de 2021) e de 81 guiões ACEF/PERA 

2021/2022 (até dezembro de 2021), vários dos quais com proposta de alteração curricular que visa 

atualizar e/ou flexibilizar esses planos; 

18. Colaboração com as UOs na conceção, desenho, implementação e dinamização de Unidades 

Curriculares relacionadas com as competências transversais, nomeadamente em módulos relativos ao 

desenvolvimento de carreira e competências para a empregabilidade em Unidades Curriculares; 

19. Contribuição, para a realização do inquérito, que tem por base indicadores reputacionais, com o 

levantamento de entidades de empregadores (responsáveis pela contratação em empresas, instituições 

e organizações nacionais ou estrangeiras que empreguem diplomados pela U.Porto); 

20. Promoção, em parceria com as empresas Networkme e Unlimited Future, da sua 2ª edição da iniciativa 

O TEU FUTURO É UP – Começa a Investir na Tua Carreira; 

21. Promoção da empregabilidade dos estudantes com NEES. Além da realização do Projeto D de Eficiência 

e da realização de sessões sobre Diversidade & Inclusão no âmbito da FIND YOUR CAREER, em 2021, 

iniciou-se a implementação (adaptada) do Projeto Peer2Peer, desenvolvido pelo ICF - Inclusive 

Community Forum – da Nova SBE.  

22. Realização da 3ª edição do Programa Upgrade; 

23. Aconselhamento individual em Gestão de Carreira/Orientação Vocacional. 

• 
EI1 - MELHORAR A QUALIDADE E A EMPREGABILIDADE DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
% Unidades Curriculares com avaliação muito favorável 
pelos estudantes 

28% 30% 30% 38% 

• 
% Unidades Curriculares com avaliação menos favorável 
pelos estudantes 8% 8% 8% 7% 

• 
Nível global de empregabilidade dos graduados (do ano n-
2) 

1ºC: 46,5% 
MI: 85,3% 
2ºC: 81,2% 
3ºC: 83,8% 

1ºC: 46,5% 
MI: 85,3% 
2ºC: 81,2% 
3ºC: 83,8% 

1ºC: 46,5% 
MI: 85,3% 
2ºC: 81,2% 
3ºC: 83,8% 

1ºC: 43,8%  
MI: 79,7% 
2ºC: 71,0% 
3ºC: 86,2% 

• 
Tempo médio para 1ª colocação após graduação (meses) 

1ºC: 4,7 
MI: 2,5 
2ºC: 3,0 

1ºC: 4,7 
MI: 2,5 
2ºC: 3,0 

1ºC: 4,7 
MI: 2,5 
2ºC: 3,0 

1ºC: 5,3 
MI+2ºC: 3,1 

Nota: Nos indicadores que se referem a resultados nos inquéritos pedagógicos, consideram-se apenas as UCs que, cumulativamente, tenham 
pelo menos 10 inquéritos respondidos e um mínimo de 20% de respostas relativamente aos estudantes inscritos. 

QUADRO 1. EI1 - MELHORAR A QUALIDADE E A EMPREGABILIDADE DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
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EF2 - SALVAGUARDAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA U.PORTO 

 

Capacidade de aceder a financiamento que permita sustentar estruturas e processos. No contexto atual, este 

objetivo envolve, em boa medida, o potencial de obtenção de rendimentos alternativos aos resultantes do 

Orçamento de Estado. [Trata-se de um objetivo global da U.Porto, e por isso comum aos três temas estratégicos.] 

EF3 - AUMENTAR AS FONTES DE RECEITA E A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

Capacidade de captação, de forma eficiente, de receitas resultantes de propinas de ciclos de estudos e de outras 

atividades ligadas à educação e formação  

 

1. Preparação de candidaturas da U.Porto ao Plano de Recuperação e Resiliência, em especial aos 

programas Impulso Adultos e Impulso Jovens STEAM e ao Programa de Alojamento Estudantil a Custos 

Acessíveis, em estreita colaboração com todas as unidades orgânicas e com os SASUP, 

respetivamente. A candidatura aos programas Impulsos permitiu a obtenção de financiamento 

superior a 16,3 M€; 

2. No âmbito do Programa de Formação Multidisciplinar da U.Porto, destaca-se não só o significativo 

financiamento atribuído à U.Porto como, também, a expetativa de receitas que será possível gerar 

através do mesmo, nos anos letivos seguintes, nomeadamente por via das propinas a arrecadar nas 

formações conferentes e não conferentes de grau que serão criadas ao abrigo daquele Programa; 

3. Continuou-se a promover a diversificação da oferta de cursos e formações na área da educação 

contínua e, sobretudo, da formação pós-graduada que, de forma geral, aumentaram em 2020/2021 

face ao ano anterior; 

4. Continuou-se a incentivar as Faculdades a oferecerem às empresas e instituições uma oferta de 

formação “à medida” para recapacitação de trabalhadores no ativo, prestando-se o apoio necessário 

na criação e creditação dessas formações; 

5. Continuou-se a estimular a apresentação de candidaturas a projetos europeus na área da educação e 

formação, nomeadamente de divulgação internacional da oferta formativa da U.Porto, incluindo 

cursos de curta duração; 

6. Continuou-se a incentivar a racionalização da oferta formativa, nomeadamente por via dos processos 

de acreditação e criação de ciclos de estudos, potenciando a colaboração entre UO. De destacar ainda 

a divulgação do relatório “Processos de Autoavaliação, Avaliação e Acreditação de Ciclos de Estudos 

da U.Porto, Anos letivos de 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021” e da reflexão nele incluída sobre a 

oferta e procura aos ciclos de estudos da U.Porto; 

7. Continuou-se a acompanhar a revisão dos valores das propinas a aplicar aos Estudantes 

Internacionais, tendo em consideração o aumento da procura e os custos associados a este tipo de 

estudantes; 
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8. Continuou-se a incentivar a revisão dos valores de propinas de cursos conferentes e não-conferentes 

de grau, atendendo aos gastos e às necessidades de financiamento dos mesmos; 

9. Continuou-se a trabalhar no sentido da consolidação e monitorização da cobrança de propinas e de 

outras taxas, detetando e corrigindo situações anómalas nas contas correntes dos estudantes; 

10. Continuou-se a reforçar a captação de receitas na área da Educação e Formação, decorrentes tanto 

da procura por parte de estudantes internacionais (mais 149 inscritos para grau relativamente ao ano 

letivo anterior), em todos os níveis de ensino, e do aproveitamento de outras oportunidades de 

internacionalização neste âmbito, nomeadamente por via dos EMJMD e ITN-EJD. Continuou-se 

igualmente a reforçar a captação de receitas por via dos processos de reconhecimento de grau 

estrangeiro, nos quais a U.Porto continua a ser uma das IES nacionais com mais pedidos recebidos e 

concluídos; 

11. Foi assegurada a participação em projetos internacionais no domínio do Ensino e Formação em todos 

os níveis de ensino superior, quer no âmbito do Programa Erasmus+, quer em outros projetos 

internacionais, diversificando assim as fontes de financiamento para atividades de mobilidade de 

estudantes, recém-diplomados, docentes, técnicos e investigadores, por um lado, e para atividades 

de cooperação e desenvolvimento de produtos inovadores, por outro. Em 2021, apesar de todos os 

constrangimentos decorrentes da pandemia, foram submetidas 45 candidaturas a financiamento 

europeu no âmbito do programa Erasmus+, tendo sido aprovadas até ao momento 23 novas 

candidaturas que correspondem a um orçamento global de cerca de 20 milhões de euros e a cerca de 

13 milhões de euros geridos diretamente pela U.Porto (valores ainda em atualização dado não serem 

ainda conhecidos à data os resultados de todas as candidaturas); 

12. No âmbito da componente de internacionalização do Protocolo Santander, em 2021 foram, entre 

outras iniciativas, alocados 50.000€ às Bolsas Mobilidade Global e ainda cerca de 70.000€ ao 

cofinanciamento para a aquisição de equipamentos audiovisuais para reforço competitivo da oferta 

de oportunidade de mobilidades mistas no âmbito do Programa Erasmus+; 

13. Relativamente ao Programa de Bolsas promovido pela UNTL, em 21/22 pagaram-se propinas e seguro 

escolar relativos a 9 estudantes totalizando 27.848 EUR. Relativamente à Global Platform 4 Syrian 

Students, do montante anual de 30.000€ aprovado pela U.Porto para os apoios aos estudantes, foram 

executados 2.910€ (valor relativo a alojamento); 

14. Relativamente a outros projetos e iniciativas, como o caso dos Programas ICon (SGroup) e IACOBUS 

(Eurorregião Galicia-Norte de Portugal) e da colaboração com o Governo da Província de Free State, 

na África do Sul, a gestão financeira das bolsas foi assegurada diretamente aos participantes nas 

atividades previstas e financiadas; 

15. Nas ações mais relacionadas com a captação, de forma eficiente, de receitas resultantes de propinas 

de ciclos de estudos, foi ainda assegurada a promoção da U.Porto e da sua oferta formativa através 

da presença em diversas feiras internacionais de recrutamento para captação de estudantes de grau 
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(EEI) em mercados extracomunitários institucionalmente estratégicos (América Latina e, de forma 

particular, o Brasil), em articulação com as atividades do Projeto COMPETE/CRUP (que na U.Porto é 

gerido pelo Serviço de Relações Internacionais). No total, em 2021, a U.Porto participou em 5 feiras 

de recrutamento (em formato virtual) e ainda em 3 webinares temáticos. 

• 

EF3 – AUMENTAR AS FONTES DE RECEITA E A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E 
FORMAÇÃO 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
 
% Receitas próprias do ano 47% 

109,4/233,8 
45% 

104,6/234,4 
48% 

 
42% 

98,6/233,6 

• 
 
% Recebimentos obtidos via propinas 17% 

39,8/233,8 
16% 

37/234,4 
15% 

 
16% 

36,3/233,6 

QUADRO 2. EF3 - AUMENTAR AS FONTES DE RECEITA E A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

 

EP4 - ATRAIR MAIS E MELHORES ESTUDANTES E POTENCIAR O SEU DESEMPENHO ACADÉMICO 

 

Relativamente a estudantes de 1o Ciclo ou Mestrado Integrado, a U.Porto deverá continuar a ser capaz de captar 

os melhores estudantes nas suas várias áreas de conhecimento. No 2º Ciclo e 3º Ciclo, pretende-se que a U.Porto 

continue a reforçar a sua capacidade de atração de estudantes, em qualidade e também em número. Pretende-

se ainda que os estudantes encontrem na U.Porto condições para exprimir o seu potencial, alcançando níveis 

elevados de sucesso académico e contribuindo para o desenvolvimento da U.Porto nas suas diversas áreas de 

intervenção (incluindo a investigação). 

1. Para o aumento adicional de 300 novos estudantes inscritos em formação inicial da U.Porto no âmbito 

do Programa de Formação Multidisciplinar da U.Porto, foram definidas três iniciativas fulcrais, uma das 

quais passará pelo aumento do número de vagas em ciclos de estudos das áreas STEAM classificados 

com índice de excelência, criando condições para acolher mais estudantes com percursos académicos 

pré-universitários excecionais; 

2. Aumentou-se o número absoluto de parcerias com instituições estrangeiras (ainda que a % se tenha 

mantido a mesma por força da alteração do número total de CE, nomeadamente pela criação de novos 

CE para adequação dos MI em Engenharia e em Psicologia), nomeadamente através da oferta de 3 novos 

ciclos de estudos (1 mestrado e 2 doutoramentos) com universidades da Galiza no âmbito do projeto 

UNISF. Aumentou-se ainda a colaboração com instituições nacionais, não só através dos CE UNISF, que 

incluem também a U.Minho e a UTAD mas, também, pela criação do 2ºC em Inovação Digital para 

Práticas de Projeto, com 60 ECTS e em colaboração com o ISCTE, e do 1ºC em Engenharia e Biotecnologia 

Florestal, em associação com a UTAD; 

3. Continuou-se a capitalizar a aliança EUGLOH para consolidar, no contexto europeu, a imagem da 

U.Porto enquanto instituição de ensino de excelência, tirando partido das iniciativas incluídas neste 
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projeto para atrair ainda mais e melhores estudantes, nomeadamente vindos de instituições parceiras 

nesta aliança; 

4. Deu-se apoio à reformulação, por via de proposta de alteração curricular, dentro ou fora do processo 

de avaliação/acreditação, dos planos de estudos, bem como à descontinuação de outros (6 ao longo de 

2021); 

5. Cooperou-se com as UOs, com o envolvimento direto dos Conselhos Pedagógicos, das Direções de Ciclos 

de Estudos e dos Serviços de Apoio ao Ensino e Aprendizagem, no sentido de modernizar a oferta 

formativa da U.Porto, fomentando a multidisciplinaridade, multiculturalidade assim como a inovação 

nos objetivos e competências presentes nos conteúdos programáticos das UCs (Unidades Curriculares) 

de diferentes ciclos de estudo; 

6. Continuou-se a incentivar a diversificação da oferta de cursos de pós-graduação ou cursos não-

conferentes de grau no modelo de Formação Contínua, de Cursos Intensivos (incluindo cursos de Verão 

de âmbito internacional) ou de Cursos Livres; ajustando os seus conteúdos às necessidades e 

expectativas do mercado; 

7. Continuou-se a incentivar, quando justificado, a criação de turmas especiais de ensino em inglês para, 

por um lado, cativar e apoiar a formação de estudantes estrangeiros e, por outro, potenciar o contacto 

com a língua aos estudantes nacionais; 

8. Manteve-se a estratégia de recrutamento ativo e seletivo de estudantes internacionais, 

especificamente em mercados da América Latina e da Europa através da presença física e virtual em 

feiras internacionais para promoção da oferta formativa da U.Porto realizadas nesses mercados; 

9. Continuou-se a dinamizar ações de divulgação da oferta formativa da U.Porto junto de escolas e alunos 

do ensino básico e secundário; 

10. Deu-se continuidade ao esforço de ajuste da informação disponibilizada aos diferentes públicos, 

nomeadamente candidatos e estudantes da U.Porto, procurando torná-la mais apelativa e adequada; 

11. Continuou-se a monitorizar a disponibilização atempada e a atualização da informação sobre a oferta 

formativa da U.Porto (fichas de unidades curriculares) no seu Sistema de Informação, em português e 

inglês, apelando-se a todas as Faculdades para o cumprimento dos prazos oportunamente definidos e 

alertando-se para a importância da disponibilização dessa informação a todos os estudantes e 

potenciais candidatos da U.Porto; 

12. Promoveram-se abordagens educativas que facilitem a integração, sucesso académico e o envolvimento 

pleno dos estudantes no seu processo de aprendizagem, nomeadamente através do Programa 

Transversal de Mentoria Interpares da U.Porto; 

13. Manteve-se o reconhecimento da excelência dos estudantes da U.Porto através da atribuição das Bolsas 

de Mérito; 
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14. Promoveu-se o desenvolvimento de competências transversais em estudantes de todos os ciclos 

(incluindo o terceiro ciclo) para otimização do seu desenvolvimento pessoal e preparação profissional, 

potenciando a valorização social e económica do conhecimento gerado através, nomeadamente, da 

recomendação de inclusão de créditos ECTS específicos nos planos de estudos de competências 

transversais; 

15. Prosseguiram-se os esforços no sentido de melhor distribuir o esforço dos estudantes ao longo do 

período letivo, tendo em consideração as exigências pedagógicas e os créditos do ECTS (European Credit 

Transfer System) atribuídos a cada UC, para garantir a efetiva aprendizagem e a aquisição dos 

conhecimentos e competências esperados; 

16. Continuou-se a incentivar a participação dos estudantes em reuniões cientificas para apresentação de 

trabalhos de investigação, bem como em eventos de carácter formativo e que revelem partilha de boas 

práticas; 

17. Organização da 14ª edição do IJUP (maio 2021); 

18. Continuou-se a estimular o desenvolvimento de teses e projetos de investigação em ambiente 

empresarial, bem como a ligação entre temas de dissertações e projetos aplicados, como forma de 

ligação entre Indústria - I&D - formação; 

19. Deu-se continuidade à divulgação da excelência da investigação e da transferência de conhecimentos 

para a comunidade pelos canais tradicionais, reforçando a capacidade apelativa da U.Porto para a 

formação de segundo e terceiro ciclos, prosseguindo igualmente com o trabalho de promoção da 

qualidade e excelência no primeiro ciclo de estudos, tendo-se em 2021 assegurado  o preenchimento 

da grande maioria das vagas disponíveis em todos os níveis de ensino; 

20. Asseguraram-se os serviços indispensáveis à frequência de estudantes com NEE: 

- gestão dos serviços de tradução e interpretação de LGP;  

- recrutamento, através da bolsa de colaboradores, de tutores para o apoio de estudantes com 

Perturbações do Espectro do Autismos (PEA) e estudantes com dificuldades de aprendizagem. Para além 

do recrutamento fazemos ainda o acompanhamento do trabalho destes tutores. 

- organização do serviço de transporte de estudantes com dificuldades graves de mobilidade e que não 

conseguem utilizar transporte público, mesmo que acessível;  

- produção de informação acessível e apoio a docentes na produção de material específico em formato 

acessível;  

- organização e mobilização dos recursos necessários para a aplicação das medidas de suporte a 

estudantes em contextos de avaliação. 
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• EP4 - ATRAIR MAIS E MELHORES ESTUDANTES E POTENCIAR O SEU DESEMPENHO ACADÉMICO 

  2019 2020 PA2021 2021 

● Rácio de candidatos em 1ª opção relativamente às vagas 
oferecidas de 1º ciclo e MI 

1,7 1,8 1,7 1,8 

• N.º estudantes admitidos no 1º ciclo e MI por reingresso e 
concursos especiais 

1 674 1 855 1 700 1 851 

• N.º estudantes inscritos no 1º ciclo  8 553 8 704 8 700 9 317 

• N.º estudantes inscritos no MI  12 311 12 389 12 400 12 889 

• N.º estudantes inscritos no 2º ciclo  5 775 6 060 5 800 6 237 

• N.º estudantes inscritos no 3º ciclo  3 505 3 697 3 600 4 062 

• % estudantes em ciclos de estudo pós-graduados 50% 50% 50% 50% 

• N.º estudantes de 2º e 3º ciclo inscritos (1ºano, 1ªvez) 3 597 3 616 3 600 3 776 

• N.º estudantes inscritos nos cursos de Especialização e 
Estudos avançados  

684 588 700 704 

• N.º cursos de Especialização e Estudos avançados 38 29 40 26 

• % estudantes, inscritos no 1º ano, com aprovação em pelo 
menos 75% do N.º ECTS em que estavam inscritos  

82% 83% 85% 81% 

• % estudantes, inscritos no 1º ano, com aprovação em 
menos de 50% do N.º ECTS em que estavam inscritos 

11% 10% 12% 10% 

● N.º diplomados de 1º ciclo e licenciado MI 3 354 3 499 3 400 3 493 

● N.º diplomados MI (mestre)  1 884 1 863 1 890 1 855 

● N.º diplomados 2º ciclo  1 639 1 730 1 700 1 882 

● N.º diplomados 3º ciclo  416 355 400 333 

● % diplomados de 1º ciclo e licenciado MI, MI e 2º ciclo que 
obtém diploma na duração normal do ciclo de estudos  

63% 68% 70% 68% 

• % diplomados de MI, 2º e 3º ciclo face à totalidade dos  
diplomados 

54% 53% 54% 54% 

• % diplomados estrangeiros 5,2% 6,5% 6,5% 9,1% 

QUADRO 3. EP4 - ATRAIR MAIS E MELHORES ESTUDANTES E POTENCIAR O SEU DESEMPENHO ACADÉMICO 

(CONTINUA) 
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• EP4 - ATRAIR MAIS E MELHORES ESTUDANTES E POTENCIAR O SEU DESEMPENHO ACADÉMICO 

  2019 2020 PA2021 2021 

● 
Estudantes inscritos em n-1/n que não se diplomaram em n-
1/n e não se inscreveram no mesmo ou noutro curso da 
U.Porto em n/n+1 face ao total de inscritos em n-1/n em 1º 
ciclo e MI (1) 

8% 7% 8% 6% 

• 
Estudantes inscritos em n-1/n que não se diplomaram em n-
1/n e não se inscreveram no mesmo ou noutro curso da 
U.Porto em n/n+1 face ao total de inscritos em n-1/n em 2º 
ciclo (1) 

17% 15% 17% 16% 

• 
Estudantes inscritos em n-1/n que não se diplomaram em n-
1/n e não se inscreveram no mesmo ou noutro curso da 
U.Porto em n/n+1 face ao total de inscritos em n-1/n em 3º 
ciclo (1) 

14% 13% 14% 12% 

• % estudantes de 1º e 2º ciclo e MI participantes no IJUP - 
Encontro de Investigação Jovem da U.Porto 

2,7% 3,3% 2,5% 3,8% 

(1) Indicador apresentado no relatório anual “Caracterização socioeconómica e escolar dos estudantes inscritos na Universidade do Porto em 
ciclos de estudos”. 

QUADRO 3. EP4 - ATRAIR MAIS E MELHORES ESTUDANTES E POTENCIAR O SEU DESEMPENHO ACADÉMICO (CONTINUAÇÃO) 

 

EP5 - REFORÇAR A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  

 

A internacionalização deverá refletir-se a dois níveis: movimentos internacionais de influxo e efluxo de 

estudantes, e internacionalização de programas, através, por exemplo, de cursos conjuntos, acordos de dupla 

titulação, ou acreditações 

1. Continuou-se a desenvolver protocolos e acordos de cooperação, principalmente com universidades 

estrangeiras de prestígio e com instituições estratégicas para o processo de internacionalização da 

U.Porto, nomeadamente para realização de ciclos de estudos conjuntos, como são exemplo os 

acordos no âmbito do projeto UNISF, ou para realização de cotutelas; 

2. Continuou-se a dinamizar iniciativas de “internacionalização em casa”; 

3. Deu-se apoio à preparação de candidaturas para a oferta de mestrados e doutoramentos conjuntos 

com outras IES estrangeiras, nomeadamente das elegíveis para financiamento europeu, tendo 3 

merecido financiamento no âmbito dos EMJMD; 

4. Deu-se continuidade à simplificação dos formalismos para os acordos de dupla titulação, tendo em 

vista a maior rapidez da sua preparação e análise, bem como para garantir o efetivo cumprimento dos 

prazos mínimos de frequência da U.Porto que possam sustentar a exequibilidade do grau duplo; 

5. Continuou-se a incentivar o aumento da oferta de formações em inglês para atrair estudantes 

internacionais e, em simultâneo, promover a proficiência dos estudantes portugueses em língua 

inglesa; 

6. Incentivou-se a oferta das Escolas internacionais de Verão, nomeadamente no âmbito da aliança 

EUGLOH; 
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7. Continuou-se a prestar apoio a candidaturas no âmbito dos programas Erasmus Mundus Joint Master 

Degree e Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks - European Joint Doctorates; 

8. Manteve-se a participação em feiras internacionais com particular relevo para a U.Porto, 

particularmente na América Latina e Europa, de forma a aumentar a visibilidade da U.Porto, divulgar 

a sua oferta formativa e captar novos estudantes; 

9. Ainda decorrente do efeito da pandemia, foram intensificados os contactos com os parceiros no 

sentido de providenciar o melhor apoio possível aos estudantes que se viram forçados a regressar a 

casa e ainda aos que permaneceram em mobilidade mas em confinamento. Apoiaram-se os docentes 

e técnicos que, apesar dos constrangimentos impostos pela pandemia, conseguiram realizar as suas 

deslocações e mobilidades para lecionação ou formação; 

10. Com efeito, as ações de acolhimento, integração e acompanhamento/monitorização de estudantes 

estrangeiros organizadas ao longo de todo o ano privilegiaram o contacto online, reduzindo o contacto 

presencial ao agendamento de reuniões pontuais e à entrega de kits internacionais. Da mesma forma, 

foi assegurada a elaboração/adequação de diversos documentos relativos às Normas de Candidatura 

para as diferentes atividades de mobilidade (estudos, estágios, formação e lecionação) e outros 

conteúdos digitais de apoio, adequando os procedimentos às novas regras COVID, de acordo com o 

estipulado pelas instituições financiadoras. Em 2021, e acompanhando as diferentes fases de evolução 

da pandemia Covid-19, o Serviço de Relações Internacionais deu continuidade às diversas iniciativas 

de preparação, acompanhamento, gestão e monitorização de participantes em mobilidade IN e OUT, 

no formato virtual; 

11. Ao longo deste 2º ano de pandemia e mesmo no formato virtual, a U.Porto conseguiu ampliar a oferta 

de atividades de preparação e acompanhamento das mobilidades, com um aumento significativo de 

ações e de participações nas mesmas, comparativamente ao ano anterior (aprox. mais 25% de 

atividades e + 40% de participações). No total, foram organizadas 162 atividades, que contaram com 

cerca de 5.000 participantes (4.923 participações em sessões de disseminação de oportunidades, 

preparação, acolhimento e acompanhamento dos participantes, workshops e iniciativas de cariz 

intercultural, etc). Deste conjunto de iniciativas, destaca-se a criação da 1.ª U.Porto Pre-Arrival Week, 

online, com 8 sessões customizadas para a mobilidade incoming, com um total de  1162 participações 

de estudantes antes da chegada à U.Porto (incluindo crash course de português, preparação 

intercultural, bem estar físico e inteligência emocional, entre outros); 

12. Foi assegurada a atualização da informação relevante, nomeadamente com vista ao esclarecimento 

de dúvidas e de apoio durante o confinamento, atualização essa que se verificou de extrema 

importância (websites: SIGARRA, international.up.pt, sites próprios de projetos e outras plataformas); 

13. No que respeita à internacionalização de programas, apoiou-se a preparação de diversas candidaturas 

à ação Erasmus Mundus Joint Masters do Programa Erasmus+, tendo sido aprovados 2 projetos 

coordenados pela U.Porto (MBUILD, coord. local da FEUP; TNGS, coord. local da FLUP) e 1 em que a 

U.Porto é uma das instituições parceiras (QUARMEN, coord. local da FCUP), coordenado pela 
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Universidade de Paris Saclay (líder da Aliança EUGLOH). As aprovações destes projetos permitiram 

reforçar a oferta da U.Porto a nível de mestrados internacionais e a sua capacidade de atração de 

estudantes de excelência de todo o mundo. 

14. Participação no Comité Executivo do Curso EIMA – European Interdisciplinary Master on African 

Studies/ Mestrado Europeu interdisciplinas de Estudos Africanos, como representantes de género e 

diversidade no comité, com ocupação do acolhimento e acompanhamento dos participantes de cada 

curso, introduzindo-os à cultura do país, mas igualmente à cultura institucional, partilhando com estes 

estudantes experiências de outros estudantes internacionais e dando a conhecer serviços e recursos 

úteis para a sua inclusão, não apenas na Universidade, mas também na cidade; 

15. Participação no projeto EUNI4ALL – European Network of Inclusive Universities. O objetivo é criar uma 

rede de universidades Europeias que disponibilizem informação e estejam cada vez mais capazes de 

acolher e estimular a participação de estudante com deficiência, bem como a sua mobilidade.     

• EP5 – REFORÇAR A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

  2019 2020 PA2021 2021 

• % programas de 2º e 3º ciclo em colaboração com outras 
universidades internacionais 

9% 11% 12% 11% 

• N.º acordos/parcerias com Universidades estrangeiras 2 595 2 558 2 600 2 286 

• % estudantes estrangeiros inscritos para obtenção de grau 12% 14% 18% 13% 

• % Unidades Curriculares em Inglês(1) ND 42% ND 42% 

• N.º estudantes em mobilidade IN 2 788 2 869 1 800 1 720 

• Duração média da mobilidade IN de Estudantes (em meses) 5 6 4 6 

• N.º estudantes em mobilidade OUT 1 522 1 448 1 000 1 330 

• Duração média da mobilidade OUT de Estudantes (em 
meses) 4 5 4 5 

• N.º total estudantes a participar em atividades EUGLOH ND 455 3 000 4 529(2) 

• N.º total estudantes U.Porto a participar em atividades 
EUGLOH ND 173 ND 1245(2) 

(1) São consideradas as UC lecionadas em inglês, em Português - Suitable for English-speaking students e em português e inglês. 
(2) Números provisórios. 

QUADRO 4. EP5 - REFORÇAR A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

(CONTINUA) 
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• EP5 – REFORÇAR A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 

  2019 2020 PA2021 2021 

• N.º docentes em mobilidade IN 244 36 100 31 

• Duração média da mobilidade IN de Docentes (em dias) 5 5 5 3 

• N.º docentes em mobilidade OUT 190 19 100 61 

• Duração média da mobilidade OUT de Docentes (em dias) 5 3 5 4 

QUADRO 4. EP5 - REFORÇAR A INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO (CONTINUAÇÃO) 

 

EP6 - PROMOVER UMA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES 

 

Para além de condições potenciadoras do sucesso académico, os estudantes devem encontrar na U.Porto um 

contexto que, aproveitando as caraterísticas da cidade na qual a Universidade se insere, facilite o seu 

desenvolvimento pessoal a vários níveis, como sejam a multidisciplinaridade da experiencia formativa, o 

desporto e o envolvimento em iniciativas de cariz social. 

1. Continuou-se a promover a colaboração entre os diversos serviços da U.Porto, as várias UOs e as 

entidades culturais e cívicas da cidade, procurando dar continuidade e desenvolver novos programas 

destinados à consolidação de um modelo de ensino-aprendizagem centrado no estudante, que 

fomente a multidisciplinaridade e potencie a sua valorização académica e pessoal. A este respeito, 

destaca-se a oferta formativa de educação contínua criada em articulação com diversas entidades da 

cidade, como são exemplos a Casa da Música, o Tribunal da Relação do Porto, Museu Nacional Soares 

dos Reis ou o Teatro S. João; 

2. Prosseguiu-se o trabalho de valorização da oferta formativa, fomentando sinergias e 

complementaridades entre ensino e investigação e procurando agregar várias UOs e áreas do 

conhecimento, nomeadamente procurando melhorar o funcionamento dos cursos multiunidade 

orgânica, bem como promovendo a articulação de áreas científicas diferenciadas de várias UOs na 

oferta de ciclos de estudos, tirando partido das facilidades disponibilizadas pelo SIGARRA; 

3. Continuou-se a colaborar com os conselhos científicos e com os conselhos pedagógicos, 

nomeadamente no âmbito do CCMEUP, no processo de sensibilização e valorização de metodologias 

de ensino e de avaliação que promovam a participação ativa dos estudantes, o desenvolvimento da 

sua capacidade crítica e colaborativa em sala de aula, o reforço da inter e multidisciplinaridade na sua 

formação, assim como a valorização da sua participação em atividades complementares às 

estritamente académicas (desportivas, culturais, sociais) que, depois de devidamente avaliadas, 

poderão ser incluídas no suplemento ao Diploma; 
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4. Deu-se continuidade ao trabalho de promoção da compatibilização de créditos ECTS nos ciclos de 

estudos do mesmo nível, para facilitar a transdisciplinaridade dos percursos formativos dos 

estudantes e a sua mobilidade interna na U.Porto; 

5. Continuou-se a estimular a realização de dissertações, estágios e projetos e teses com a colaboração 

de empresas e outras instituições; 

6. Devido à continuidade da pandemia não foi possível, em 2021, desenvolver em pleno as atividades 

presenciais de acompanhamento e monitorização das mobilidades incoming. Ainda assim, foi feito um 

esforço para proporcionar atividades extracurriculares de apoio aos participantes em mobilidade no 

formato presencial, com as condições de segurança necessárias (incluindo alguns welcomings locais, 

entrega de kits de boas-vindas e cartão de estudante U.Porto, acções com o CDUP, apoio local em 

articulação com a ESN Porto, etc); 

7. Foram registados altos níveis de interesse e participação dos estudantes nas atividades virtuais tailor-

made, no contexto da mobilidade académica internacional: ao todo, as 162 atividades virtuais 

oferecidas ao longo do ano contaram com cerca de 5.000 participantes; 

8. Nova colaboração entre o SRI e o CDUP num projeto-piloto alinhado com a prioridade da Comissão 

Europeia para tornar o Erasmus mais sustentável e amigo do ambiente. Assim este projeto lançado 

em 2021 promoveu uma maior adesão por parte dos estudantes Erasmus ao Programa U-Bike, tendo 

assegurado o apoio para cerca de 100 estudantes novos utilizadores, tornarem a sua mobilidade mais 

ecológica e sustentável, em cada ano académico; 

9. Abertura de algumas atividades de formação pedagógica também a estudantes da Universidade; 

10. Continuação dos trabalhos da Task-force da U.Porto para a COVID-19; 

11. Manutenção do acompanhamento da situação epidemiológica relativa à COVID-19 na U.Porto, em 

articulação com as UO e SA, e também com as Autoridades de Saúde Pública; 

12. Implementação e acompanhamento do Projeto Internacional “BEESE - Boosting Employability and 

Empowering Social Engagement in High Education through Pro Bono” pela U.Porto, junto com os 

parceiros internacionais e organização do evento anual Multiplier Event em formato presencial e 

virtual pela equipa da U.Porto; 

13. Organização de programas de voluntariado e programas de formação, como o voluntariado e ligação 

ao Ensino Básico e Secundário - combater o insucesso e o abandono escolar. As atividades de 

voluntariado estudantil tutorial procuram contribuir para minimizar dificuldades de aprendizagem dos 

alunos do ensino básico, facilitando a sua integração na escola e na turma com o intuito de evitar o 

abandono escolar, assim como de preparar os alunos para a tomada de decisões responsáveis no 

presente e no futuro, quer na escola, quer na sua vida pessoal e social; 

14. Atribuição do prémio “Cidadania Ativa da Universidade do Porto”; 

15. Disponibilização de mais de 50 atividades desportivas durante o ano; 
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16. Programa UPFit disponibilizado em regime "misto" com sessões presenciais e on-line durante todo o 

ano; 

17. Abertura das instalações desportivas aos estudantes de forma gratuita; 

18. Disponibilização de bicicletas no âmbito do Projeto U-Bike. 

• 
EP6 – PROMOVER UMA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
% programas de formação conferente de grau 
envolvendo várias UOs 16% 16% 16% 16% 

● 
N.º entradas registadas nas instalações desportivas do 
CDUP (Estudantes) 

81 267 20 527 64 000 20 504 

• 
N.º estudantes participantes no Programa de  
Desporto da U.Porto (promovido pelo CDUP) 4 721 2 411 5 000 2 724 

• 
% estudantes que participa em projetos de voluntariado 
apoiados pela Comissão de Voluntariado da U.Porto 9% 8% 8% 12% 

 

QUADRO 5. EP6 - PROMOVER UMA FORMAÇÃO INTEGRAL DOS ESTUDANTES 

 

EP7 - DIVERSIFICAR A OFERTA FORMATIVA 

 

Pretende-se que a oferta formativa da U.Porto seja diversificada no seu conteúdo e forma. Este objetivo envolve 

aspetos como a educação contínua nas suas várias facetas ou o desenvolvimento do ensino a distância, 

suportado em novas tecnologias. [Trata-se de um objetivo comum a dois temas estratégicos: Educação e 

Formação e Terceira Missão] 

 

1. No Programa de Formação Multidisciplinar da U.Porto foi acautelada a diversificação da oferta 

formativa da U.Porto, particularmente da não conferente de grau e da oferecida nas áreas STEAM; 

2. Continuou-se a incentivar a aposta na oferta de cursos de especialização (para Diplomados) e de 

formação contínua (para públicos mais amplos), tendo em vista diversificar a oferta formativa da 

U.Porto na área da formação ao longo da vida, promovendo a requalificação e/ou (re)capacitação de 

profissionais do mundo do trabalho, tirando partido da investigação que se realiza na U.Porto e da 

experiência formativa dos seus docentes para a implementação de metodologias de project based 

learning; 

3. Continuou-se a incentivar a criação de parcerias com empresas e entidades da região para a realização 

de cursos não conferentes de grau, especialmente orientados para as suas necessidades, mantendo-

se os elevados padrões de qualidade que caracterizam a formação formativa da U.Porto; 
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4. Continuou-se a fomentar a participação dos docentes e investigadores na criação de novas formações 

no âmbito do consorcio EUGLOH, prestando o apoio necessário ao desenvolvimento e implementação 

dessas formações; 

5. Continuou-se a dinamizar a oferta formativa no período de Verão, seja para a comunidade U.Porto, 

seja para outros públicos (nomeadamente internacionais e, em concreto, da Aliança EUGLOH); 

6. Continuou-se a dinamizar a participação da U.Porto em projetos internacionais com vista ao 

desenvolvimento e implementação de programas de formação, por via do apoio à preparação de 

candidaturas a financiamento; 

7. Continuou-se a prestar apoio à atualização dos planos de estudos no âmbito da formação conferente 

de grau, assegurando a sua adequação às necessidades formativas dos estudantes, considerando os 

vários perfis e a importância da sua boa preparação académica e científica para o futuro desempenho 

profissional, independentemente da área em que ocorra; 

8. Aumento do número de unidades curriculares originais, focadas na inovação dos processos de 

ensino/aprendizagem e resultantes de iniciativas que visam incrementar a interdisciplinaridade: UCs 

INOVPED e Projetos de Inovação Pedagógica da Universidade do Porto. 

• 
EP7 – DIVERSIFICAR A OFERTA FORMATIVA 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
N.º estudantes inscritos em cursos não conferentes de grau 4 511 4 871 4 550 7 390 

• 
N.º cursos não conferentes de grau 247 253 250 314 

• 
% Unidades Curriculares de cursos conferentes de grau com 
conteúdos online na plataforma Moodle 33% 51% 65% 65% 

QUADRO 6. EP7 - DIVERSIFICAR A OFERTA FORMATIVA 

 

EP8 - MOTIVAR E QUALIFICAR O PESSOAL DOCENTE 

 

É responsabilidade da U.Porto criar as condições para que seja promovida a qualificação dos docentes e para que 

estes desenvolvam a sua atividade de ensino de forma empenhada. 

 

1. Preparação da implementação do regime de concursos internos de promoção a categorias intermédias 

e ao topo das carreiras docentes do ensino superior e da carreira de investigação científica; 

2. Reforço da formação na área das Tecnologias Educativas; 

3. Início de um ciclo formativo específico, especialmente dedicado aos docentes em início de carreira, com 

30 horas de formação obrigatórias; 
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4. Adaptação das formações às necessidades mais imediatas trazidas pela pandemia;  

5. Criação de espaços próprios abertos em permanência para a partilha de experiências pedagógicas 

(através do site no Núcleo de Inovação Pedagógica); 

6. Lançamento de várias convocatórias para atribuição de financiamento à mobilidade de docentes, com 

o objetivo de desenvolver atividades de lecionação, em IES estrangeiras (KA103 e KA107). No entanto, 

a continuidade da pandemia e permanentes restrições sanitárias à escala mundial continuaram a trazer 

constrangimentos substanciais à realização das atividades previstas. As agências financiadoras criaram 

mecanismos de reação à pandemia alinhados com o objetivo de transformação digital, permitindo a 

realização de atividades em formato misto ou totalmente virtual. Com esta oportunidade, vários foram 

os docentes que implementaram iniciativas que permitiram manter e até mesmo desenvolver a 

colaboração com os seus pares internacionais, o que constitui uma importante base de trabalho para a 

implementação dos 19 Erasmus Blended Intensive Programmes que a U.Porto coordenará e que vão 

envolver cerca de 400 participantes e 50 Instituições de Ensino Superior europeias parceiras da U.Porto. 

• 
EP8 – MOTIVAR E QUALIFICAR O PESSOAL DOCENTE 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
% docentes com avaliação muito favorável 
pelos estudantes  61% 61% 61% 70% 

• 
% docentes com avaliação menos favorável 
pelos estudantes 

15% 15% 12% 12% 

• 
Índice de envelhecimento dos docentes 26 25,6 26 20 

• 
Média etária dos docentes de carreira 54 54,4 55 54,7 

• 
Média etária de contratação para a carreira 
docente 40 40,5 40 40,8 

• 
N.º participações em ações de formação 
pedagógica (1) 

350 3 774 350 402 

• 
N.º docentes participantes no programa de 
desporto da U.Porto (promovido pelo CDUP) 67 70 230 89 

• 
N.º entradas registadas nas instalações 
desportivas do CDUP (docentes) 2 697 1 012 3 600 1 828 

• 
N.º docentes (ETI) 1 720 1 717 1 749 1 755 

• % docentes e investigadores doutorados 
(ETI) 90% 90% 90% 87% 

(1) Até 2019 foram contabilizados apenas uma vez os docentes que participaram em mais do que uma ação de formação. A partir de 2020 cada 
docente foi contabilizado tantas vezes quantas o número de ações de formação frequentadas (esta situação resulta do predomínio das 
formações online). 

QUADRO 7. EP8 - MOTIVAR E QUALIFICAR O PESSOAL DOCENTE 
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EP9 – DINAMIZAR A AÇÃO SOCIAL NA U.PORTO 

 

A Ação Social é uma dimensão fundamental da atuação da U.Porto, atendendo aos valores da Universidade e ao 

objetivo de captar e potenciar o desempenho e o desenvolvimento dos melhores estudantes. Através de uma 

Acão social de qualidade é assegurada a igualdade de oportunidades e a criação de condições adequadas para o 

desenvolvimento das atividades pelos estudantes. 

1. Atribuição de Subsídio de Emergência COVID-19 através do estudo das candidaturas submetidas pelos 

estudantes, com objetivo de os ajudar a fazer frente aos danos causados pela pandemia COVID-19, 

tendo o valor total ascendido a cerca de 160 mil euros;  

2. Realização de intervenções de requalificação em residências universitárias dos SASUP e unidades de 

alimentação: Residência do Campo Alegre I; Residência da Bandeirinha; Residência de Alberto Amaral 

(conclusão da obra em curso); Residência Jayme Rios de Sousa; Residência de Paranhos. 

3. Continuação da implementação do Projeto de "Capacitação Organizacional - CO3+" no âmbito do 

consórcio da UNORTE.PT, nomeadamente com as seguintes iniciativas: 

- Elaboração de estudo e desenvolvimento de modelo para a criação de uma unidade de formação 

partilhada, em conjunto com os SASUM e SASUTAD; 

- Elaboração de estudo sobre “Hábitos e tendências alimentares na população académica da UNorte”; 

- Realização de estudo sobre “Viabilidade de um aumento do número de camas no alojamento 

universitário e impacto da Covid-19 na oferta existente e futura, no âmbito geográfico da UNorte"; 

- Levantamento e definição de normas e boas práticas com vista à implementação de processos de 

melhoria contínua nas áreas core dos SASUP (Bolsas, Alojamento, Alimentação e Saúde), em conjunto 

com os SASUM e SASUTAD; 

4. Participação no projeto Cityloops relativo à economia circular e sustentabilidade ambiental que tem 

como um dos seus objetivos, o desenvolvimento de ferramenta preditiva da procura que permita que a 

produção alimentar seja ajustada de forma a minimizar o desperdício alimentar; 

5. Atribuição de 32 bolsas Santander Futuro a estudantes com aproveitamento escolar e com necessidade 

de apoio financeiro para iniciarem ou prosseguirem os seus estudos no Ensino Superior; 

6. Diagnóstico das condições de alojamento oferecidas nas residências universidades; 

7. Novos protocolos com operadores privados no âmbito do alojamento estudantil, visando complementar 

a oferta disponibilizada pelos SASUP. 
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• 
EP9 – DINAMIZAR A AÇÃO SOCIAL NA U.PORTO 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
N.º refeições servidas nas Unidades de 
Alimentação 739 237 183 377 369 619 201 836 

• 
N.º camas nas Residências 
Universitárias 994 862 983 886 

• 
Taxa ocupação das Residências 
Universitárias 95% 85% 95% 88% 

• 
N.º consultas realizadas (SASUP) 4 687 4 913 4 850 6 705 

• 

N.º atividades implementadas no 
âmbito da bolsa de  
colaboradores 

37 27 40 39 

• 
N.º candidatos a bolsa de 
colaboradores 171 157 185 111 

 

QUADRO 8. EP9 - DINAMIZAR A AÇÃO SOCIAL NA U.PORTO 

 

EP10 - PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL  

 

A U.Porto deve ser capaz de se constituir como um ator interventivo e prestigiado no meio local, regional e 

nacional, estabelecendo relações de confiança e parceria com instituições de referência no âmbito da Educação 

e Formação.  

 

1. Continuou-se a incentivar e a apoiar a participação da U.Porto em consórcios de universidades 

portuguesas e estrangeiras para o reforço da cooperação interinstitucional, especificamente no âmbito 

da Aliança EUGLOH e do projeto UNISF; 

2. Continuou-se a celebrar protocolos e acordos de cooperação, estabelecendo o reforço das relações 

internacionais e programas de intercâmbio com universidades estrangeiras prestigiadas, centros de 

I&D+i, laboratórios e empresas, que representem vantagens institucionais no plano académico e 

científico; 

3. Apoiou-se a criação de novos cursos em parceria com outras instituições, nomeadamente 

internacionais, com financiamento concorrencial, como são exemplo os ciclos de estudos UNISF; 

4. Continuou-se a promover o bom funcionamento dos cursos multiunidade orgânica, assegurando a 

articulação de áreas científicas diferenciadas de várias faculdades na oferta de ciclos de estudos, tirando 

partido das facilidades disponibilizadas pelo SIGARRA; 

5. Deu-se continuidade às colaborações já existentes, tanto no plano da formação de grau quanto da 

formação contínua ou especializada, sensibilizando a comunidade académica para a importância da 

colaboração de âmbito regional, mas também nacional e internacional, nomeadamente através da 

realização de ciclos de estudos conjuntos ou em associação; 
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6. Continuou-se a fomentar a mobilidade interna dos estudantes através da frequência de unidades 

curriculares em outras UOs, em competências transversais/transferíveis e no âmbito da opção EUGLOH, 

assim como a oferta de UCs singulares para livre escolha dos estudantes; 

7. Participação numa rede nacional de formações pedagógicas para docentes do ES: Jornadas 

Interinstitucionais de Desenvolvimento Pedagógico; 

8. Participação em projetos nacionais e europeus vocacionados para a inovação pedagógica; 

9. Planeamento de atividades conjuntas no âmbito da Inovação Pedagógica com universidades dos países 

de língua portuguesa; 

10. Com a entrada em vigor do novo quadro de financiamento Erasmus+ 2021-2027, a U.Porto procedeu 

ao estabelecimento dos Acordos Erasmus+ com as suas parceiras europeias, o que resultou na 

celebração de cerca de 1000 novos Acordos ao longo de 2021; 

11. A nível da Cooperação Interinstitucional com congéneres, salienta-se a implementação de novos 

instrumentos para a desburocratização ao nível do processo de estabelecimento de outros Acordos de 

Cooperação extracomunitários, nomeadamente com a introdução de um novo modelo de Acordo 

simplificado e exclusivo para o enquadramento de mobilidades académicas, o qual permitirá maior 

eficiência e celeridade em todas as fases do processo; 

12. A U.Porto deu continuidade ao seu papel de ator interventivo e prestigiado no meio local, regional e 

nacional, liderando o inovador consórcio Work4All, o qual tem como parceiros nacionais a U.Minho, a 

UNL e a UTAD e, pela primeira vez, um reputado parceiro empresarial - a SONAE. O 1º projeto de 

mobilidade Erasmus+ deste consórcio, coordenado pela U.Porto, foi aprovado em 2021 e obteve um 

financiamento de mais de meio milhão de euros para a atribuição de bolsas outgoing a estudantes, 

recém-diplomados, docentes, técnicos e investigadores; 

13. Organização da Conferência Final do Projeto Erasmus+ Rec-Mat, coordenado pela U.Porto - Conferência 

Internacional sobre Reconhecimento Académico. Neste evento de 3 dias, realizado em formato virtual, 

foram explorados e aprofundados os conceitos de reconhecimento académico e de cooperação 

internacional por peritos relevantes e stakeholders relevantes como as Delegações da União Europeia 

no Brasil e na Argentina, a EACEA, a Comissão Nacional de Avaliação e Acreditação Universitária da 

Argentina (CONAU), Associação de Universidades Grupo Montevideo e a Associação Brasileira de 

Educação Internacional - FAUBAI. Através desta conferência, que contou com mais de 1000 inscrições 

individuais e com a participação de 217 instituições de 49 países, a U.Porto reforçou a sua posição como 

ator interventivo e prestigiado no contexto nacional e internacional em matéria de Educação e 

Formação; 

14. Aprovação e implementação do novo Estatuto de Professor Afiliado da U.Porto, com vista a valorizar a 

cooperação interinstitucional, a definir critérios claros e objetivos para a atribuição deste estatuto, a 

estabelecer limites de colaboração na lecionação em ciclos de estudo, bem como a clarificar 

incompatibilidades e inelegibilidades. 
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• 
EP10 – PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
% programas de 2º e 3º ciclo em colaboração com outras 
universidades nacionais 14% 13% 11% 12% 

QUADRO 9. EP10 - PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
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5. INVESTIGAÇÃO 

Esta secção descreve em detalhe as atividades na área da Investigação. Em particular, para cada um dos objetivos 

estratégicos estabelecidos no Plano 2016-2020, identificam-se as atividades realizadas em 2021, assim como os 

correspondentes indicadores. 

 

II1 - PROMOVER A INVESTIGAÇÃO DE EXCELÊNCIA 

Impacto da investigação científica da U.Porto ao nível da comunidade científica, refletido na publicação de 

resultados da investigação ou em outras formas de manifestação e reconhecimento, e na respetiva relevância, 

atentos os mais elevados padrões internacionais. 

1. Acompanhamento aos novos Laboratórios Associados 2021-2025, que envolvem diversas entidades e 

unidades de investigação do ecossistema de I&D U.Porto;  

2. Acompanhamento ao processo de constituição e implementação de novos Laboratórios Colaborativos 

participados pela U.Porto em diferentes áreas temáticas;  

3. Preparação da participação no Roteiro Nacional de Infraestruturas de Investigação de Interesse 

Estratégico (RNIE); 

4. Acompanhamento à participação institucional na Rede Nacional de Polos de Inovação Digital; 

5. Lançamento mensal da Newsletter de Investigação da U.Porto (Science@U.Porto); 

6. Organização da 2ª Edição do EMERGENCE Digital Media Science Communication Hackathon; 

7. Sistematização de informação e caraterização do ecossistema de investigação no universo U.Porto. 

• 
II1 – PROMOVER A INVESTIGAÇÃO DE EXCELÊNCIA 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
Rácio documentos WoS e Scopus (SCImago), 
por doutorado (ETI) (em n-6 a n-2, por média 
doutorado ETI n-7 a n-3) 

W: 14,1 
S: 16,3 

W: 14,5 
S: 16,5 

W: 14,5 
S: 16,5 

W: 15,1 
S: 16,7 

• 
% documentos WoS e Scopus (SCImago) no 
período n-6 a n-2, medido no ano n, entre os 
10% mais citados da área 

W: 12,9% 
S: 15,3% 

W: 13,5% 
S: 15,6% 

W: 13,5% 
S: 15,6% 

W: 14,1% 
S: 15,6% 

• 
% documentos WoS citados (no período n-6 a 
n-2, medido no ano n) 77% 78% 78% 79% 

• 
N.º documentos WoS e Scopus (SCImago) 
(período n-6 a n-2, medido no ano n) 

W: 21 491 
S: 24 725 

W: 22 364 
S: 25 335 

W: 22 364 
S: 25 335 

W: 23 705 
S: 26 252 

• 

% documentos WoS e Scopus (SCImago) no 1º 
Quartil da área científica (período n-6 a n-2, 
medido no ano n) 

W: 48% 
S: 50% 

W: 47% 
S: 51% 

W: 48% 
S: 51% 

W: 50% 
S: 50% 

• 
Impacto Normalizado WoS e Scopus 
(SCImago) (período n-6 a n-2, medido no ano 
n) 

W: 1,32 
S: 1,01 

W: 1,39 
S: 1,06 

W: 1,39 
S: 1,06 

W: 1,44 
S: 1,40 

QUADRO 10. II1 - PROMOVER A INVESTIGAÇÃO DE EXCELÊNCIA 
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IF2 - SALVAGUARDAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA U.PORTO 

Capacidade de aceder a financiamento que permita sustentar estruturas e processos. No contexto atual, este 

objetivo envolve, em boa medida, o potencial de obtenção de rendimentos alternativos aos resultantes do 

Orçamento de Estado. [Trata-se de um objetivo global da U.Porto, e por isso comum aos três temas estratégicos.] 

IF3 - REFORÇAR A CAPTAÇÃO DE FUNDOS E A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO 

Capacidade de captação, de forma eficiente, de receitas resultantes de financiamento nacional e internacional a 

projetos de investigação. 

1. Divulgação regular de oportunidades de financiamento nacionais e internacionais à comunidade 

académica e científica do ecossistema U.Porto; 

2. Apoio à elaboração de candidaturas a programas de investigação e inovação nacionais e internacionais 

(Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, PRR, Horizonte Europa, La Caixa, EEA Grants, etc.); 

3. Apresentação de candidaturas e arranque de projetos de investigação científica e desenvolvimento 

tecnológico em todos os domínios científicos (concurso nacional FCT 2021); 

4. Transferência do centro PORTO4AGEING da RUP para a FFUP, visando a criação de melhores condições 

de gestão e a valorização do papel do centro no quadro do Envelhecimento Ativo e Saudável; 

5. Implementação do processo de restituição do montante equivalente ao Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) suportado em determinadas aquisições de bens, nomeadamente quanto aos 

instrumentos, equipamentos e reagentes adquiridos no âmbito da atividade de I&D da U.Porto.  

• 
IF3 - REFORÇAR A CAPTAÇÃO DE FUNDOS E A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO 

  2019 2020 PA2021 2021 

• % Receitas próprias do ano 47% 
109,4/233,8 

45% 
104,6/234,4 

48% 42% 
98,6/233,6 

• % Recebimentos obtidos via 
financiamento à I&D+i 

18% 
41,2/233,8 

18% 
42/234,4 22% 17% 

38,6/233,6 

• 

Recebimentos obtidos via projetos 
de I&D+i nacionais e internacionais 
(M€) 

41,2 42,0 57,2 38,6 

• 
Recebimentos obtidos via projetos 
de I&D+i nacionais (M€) 18,8 20,9 17,5 13,9 

• 

Recebimentos obtidos via projetos 
de I&D+i internacionais  
(M€) 

22,4 21,1 39,8 24,7 

QUADRO 11. IF3 - REFORÇAR A CAPTAÇÃO DE FUNDOS E A EFICIÊNCIA DAS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO 
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IP4 - DESENVOLVER ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGAÇÃO 

Em causa está o desenvolvimento de uma política de investigação integrada, baseada nas múltiplas 

competências existentes na U.Porto e nas oportunidades de valorização do conhecimento e expectativas 

detetadas na Sociedade. 

1. Arranque do projeto europeu BEAMER - Behavioral and adherence model for improving quality, health 

outcomes and cost-effectiveness of healthcare, financiado pela IMI JU - Innovative Medicines Initiative 

Joint Undertaking no domínio dos tratamentos clínicos e farmacológicos aliados às novas tecnologias 

e inteligência artificial; 

2. Arranque do projeto europeu INVENTHEI - Innovation and entrepreneurship in HEIs, financiado pelo 

Instituto Europeu de Inovação e Tecnologia (EIT) nos domínios da capacitação institucional e 

dinamização dos ecossistemas regionais de inovação; 

3. Arranque do projeto europeu RESET - Redesigning Equality and Scientific Excellence Together, 

financiado pelo programa Horizonte 2020, no domínio da igualdade de género na ciência, incluindo a 

constituição do Gender Equality Board U.Porto; 

4. Arranque do projeto de interesse estratégico THEIA – Automated Perception Driving, financiado pelo 

programa Portugal 2020, no domínio da mobilidade inteligente. 

• 
IP4 - DESENVOLVER ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGAÇÃO 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 

Montante de financiamento, nacional e internacional, 
contratualizado via projetos de I&D+i nas áreas estratégicas 
definidas (M€)(1) 

17 40 25 13,5(2) 

(1) Não inclui financiamento contratualizado via projetos que envolvem empresas. 
(2) Não inclui financiamento dos Laboratórios Associados. 

QUADRO 12. IP4 - DESENVOLVER ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INVESTIGAÇÃO 

 

IP5 - PROMOVER A ARTICULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E POTENCIAR SINERGIAS 

Prossecução de uma estratégia concertada entre diferentes unidades de investigação, a qual apresenta 

vantagens potenciais ao nível da qualidade e impacto da investigação realizada e da racionalização na utilização 

de recursos. 

1. Continuação da promoção de iniciativas de aproximação e colaboração conjunta entre as entidades 

do ecossistema U.Porto (ex. envolvimento de unidades de investigação sediadas nas unidades 

orgânicas e nos institutos de investigação associados em propostas conjuntas para projetos de 

investigação e inovação); 
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2. Arranque dos projetos estruturados de I&D, financiados pelo programa Norte 2020, em domínios 

alinhados com as áreas de missão do Horizonte Europa, em parceria entre as unidades de investigação 

do ecossistema de investigação e inovação (concurso Norte 2020);  

3. Continuação da dinamização de atividades de investigação e inovação conjuntas no âmbito da aliança 

estratégica das Universidades Europeias EUGLOH, no domínio da saúde global; 

4. Continuação da dinamização de reuniões no âmbito do grupo de trabalho para a investigação e 

angariação de financiamento (GT IAF), que reúne elementos das unidades orgânicas, unidades de 

investigação e institutos de investigação associados; 

5. Elaboração e submissão da candidatura CVTT@UP - Centro de Valorização e Transferência de 

Conhecimento e Tecnologia da Universidade do Porto ao programa regional Norte 2020 com vista à 

instalação de um espaço de cocriação destinado a aproximar a ciência do mercado; 

6. Participação na Semana da Ciência e Tecnologia de 2021. 

• 
IP5 - PROMOVER A ARTICULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E POTENCIAR SINERGIAS 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
% unidades de I&D+i classificadas pela FCT com pelo 
menos "Muito Bom" 

82% 82% 82% 90% 

• 
N.º projetos de I&D+i, com financiamento nacional e 
internacional, liderados e em execução 325 323 293 299 

• 
N.º projetos de I&D+i, com financiamento nacional e 
internacional, participados e em execução 214 220 273 272 

QUADRO 13. IP5 - PROMOVER A ARTICULAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO E POTENCIAR SINERGIAS 

 

IP6 - PROMOVER PARCERIAS E O ACESSO A REDES DE CONHECIMENTO INTERNACIONAIS 

As redes de conhecimento e investigação internacionais constituem-se como instrumentos eficazes para a 

transferência de conhecimento relevante, para a identificação das tendências internacionais de desenvolvimento 

e, em geral, potenciam o sucesso da investigação da Universidade. 

1. Promoção e apoio à participação da comunidade académica e científica em programas e redes de 

conhecimento e cooperação (ex. projetos conjuntos no âmbito do programa Erasmus+); 

2. Acompanhamento e apoio à organização das atividades relacionadas com investigação, no âmbito dos 

projetos EUGLOH e EUGLOHRIA, no âmbito da Aliança das Universidades Europeias EUGLOH, no 

domínio da saúde global; 

3. Continuação da participação ativa em diversas redes internacionais, quer através da participação em 

atividades, sessões, conferências e reuniões anuais, quer através de colaborações mais estreitas em 

projetos, com vista à captação de financiamento competitivo;  
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4. Apoio e incentivo a participação de investigadores e docentes em programas de mobilidade 

internacional, abrindo caminho a projetos conjuntos, parcerias estratégicas e maior acesso a redes de 

conhecimento; 

5. Dinamização de intercâmbio e cooperação com universidades e centros de investigação internacionais 

de prestígio, com apoio do desenvolvimento de planos de trabalho no âmbito de investigações de 

doutoramento ou pós-doutoramento; 

6. Promoção de estabelecimento de protocolos de cooperação com universidades e instituições de 

investigação de referência a nível internacional, bem como projetos de suporte e capacitação 

institucional para a investigação e inovação. 

• 
IP6 -PROMOVER PARCERIAS E ACESSO A REDES DE CONHECIMENTO INTERNACIONAIS 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
% documentos WoS e Scopus (SCImago), publicados 
em coautoria com entidades internacionais (período 
n-6 a n-2, medido no ano n)  

W: 48,6% 
S: 47,2% 

W: 50,3% 
S: 49,0% 

W: 50,3% 
S: 49,0% 

W: 51,6% 
S: 49,8% 

• 
% novos projetos de I&D+i com financiamento 
internacional (no total de novos projetos) 23% 19% 12% 26% 

• 
% novo financiamento internacional contratualizado 
via projetos de I&D+i (no total do financiamento via 
projetos I&D+i) 

19% 9% 19% 19% 

• 
% recebimentos referentes via projetos de I&D+i  
internacionais 

54% 50% 69% 64% 

 

QUADRO 14. IP6 - PROMOVER PARCERIAS E O ACESSO A REDES DE CONHECIMENTO INTERNACIONAIS 

 

IP7 - MOTIVAR E QUALIFICAR O PESSOAL INVESTIGADOR 

É responsabilidade da U.Porto criar as condições para que seja promovida a renovação e qualificação do corpo 

de investigadores e para que estes desenvolvam a sua atividade de investigação de forma empenhada.   

1. Atribuição do 4º Prémio de Excelência na Investigação Científica da Universidade do Porto; 

2. Organização de sessões de treino (mock interviews) para investigadores de candidaturas convidadas à 

2ª fase de avaliação, em concursos de reconhecido impacto e excelência científica (programa Horizonte 

Europa/ERC, La Caixa);  

3. Organização de ações de disseminação de oportunidades de financiamento destinadas a docentes, 

investigadores e estudantes dos cursos de 3º ciclo (doutoramento) da U.Porto, como forma de 

promover o conhecimento sobre linhas de financiamento e incentivar a participação em programas de 

apoio à investigação e inovação; 
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4. Acompanhamento ao protocolo estabelecido entre a Agência Nacional de Inovação e a U.Porto para 

análise e avaliação de projetos de investigação e inovação por peritos da comunidade científica U.Porto; 

5. Implementação do Regulamento do Pessoal de Investigação, de Ciência e de Tecnologia da Universidade 

do Porto; 

6. Aprovação de regulamentos específicos de avaliação do pessoal investigador, em conformidade com o 

disposto no artigo 53.º do Regulamento do Pessoal de Investigação, Ciência e Tecnologia da U.Porto; 

7. Organização da 14ª edição do Encontro de Investigação Jovem da U.Porto. 

• 
IP7 – MOTIVAR E QUALIFICAR O PESSOAL INVESTIGADOR 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
% docentes e investigadores (ETI) da U.Porto 
integrados em unidades de I&D+i classificadas pela 
FCT com pelo menos "Muito Bom” 

66% 68% 66% 73% 

QUADRO 15. IP7 - MOTIVAR E QUALIFICAR O PESSOAL INVESTIGADOR 

 

IP8 - PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NA INVESTIGAÇÃO 

A U.Porto deve ser capaz de se constituir como um ator interventivo e prestigiado no meio local, regional e 

nacional, estabelecendo relações de confiança e parceria com instituições de referência no âmbito da 

Investigação.  

1. Organização de eventos temáticos abertos à comunidade científica local, nacional e internacional (ex. 

workshop Research Integrity - Insights & Initiatives); 

2. Promoção e acompanhamento a projetos de interesse especial e de interesse estratégico de 

investigação e desenvolvimento em copromoção com o setor empresarial (ex. projetos BOSCH-

U.Porto, concurso Portugal 2020); 

3. Implementação de projetos de investigação e desenvolvimento mobilizadores em consórcio com o 

setor empresarial e entidades do sistema científico e tecnológico (ex. projetos Portugal 2020, PRR); 

4. Apoio à implementação das atividades promovidas pelo EIT HEALTH HUB na área da saúde; 

5. Apoio à participação da comunidade científica nas iniciativas de estadias de investigação e publicações 

científicas no âmbito do programa de cooperação e intercâmbio IACOBUS promovido pela Eurorregião 

Galicia – Norte de Portugal. 
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• 
IP8 - PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NA INVESTIGAÇÃO 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 

% novos projetos de I&D+i em consórcio, nacionais e 
internacionais (no total de novos projetos nacionais e 
internacionais) 

60% 
59/98 

47% 
64/137 65% 50% 

65/129 

• 
N.º projetos de I&D+i em consórcio, nacionais e 
internacionais, em execução 371 314 348 352 

 

QUADRO 16. IP8 - PROMOVER A COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NA INVESTIGAÇÃO 
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6. TERCEIRA MISSÃO 

Esta secção descreve em detalhe as atividades no âmbito da Terceira Missão. À semelhança das secções 

anteriores, identificam-se para cada um dos objetivos estratégicos estabelecidos no Plano 2016-2020, as 

atividades realizadas em 2021. 

 

TI1 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO E POTENCIAR O IMPACTO DA U.PORTO NA SOCIEDADE 

 

Este objetivo traduz diversas facetas que, em conjunto, configuram a terceira missão de uma universidade: o 

impacto económico do conhecimento, o desenvolvimento social e cultural e a influência da U.Porto junto do seu 

meio institucional. 

1. Participação ativa, através do CRUP, na discussão e formulação de contributos para diversos 

normativos, de caráter legislativo ou regulamentar, relativos ao Ensino Superior; 

2. Desenvolvimento do projeto Conciliação4UPorto - Sistema para a Conciliação da Vida Profissional, 

Familiar e Pessoal, com a assinatura da Carta de Compromisso para a Conciliação da U.Porto pelas 18 

entidades constitutivas; 

3. Promoveu-se um alargado programa Cultural na Reitoria, através do apoio à realização de 

conferências, palestras e debates, bem como outras atividades culturais (concertos, exposições, ciclos 

de cinema, performances, workshops); 

4. Disponibilização dos espaços desportivos da U.Porto às Escolas, Clubes e Associações desportivas da 

cidade ; 

5. Consolidação do Programa de Desporto adaptado a toda a comunidade; 

6. Organização de Campos de Férias Desportivas para jovens entre os 5 e os 14 anos; 

7. Realização de cursos específicos de Defesa Pessoal para Mulheres; 

8. Retoma das atividades de representação com a participação desde outubro nos Campeonatos 

Nacionais Universitários; 

9. Organização do XII Dia do Voluntariado na U.Porto - Voluntariado Inclusivo, com atribuição de um 

prémio para o Grupo/Associação de Voluntariado que se destacou em 2021; 

10. Organização da formação “U.Porto Santander Inspira-te”, programa de formação, online, que se 

baseou na partilha de conceitos, ferramentas, casos práticos e experiências de projetos no terreno, 

pretendendo-se assim apoiar e inspirar para o desenvolvimento de projetos conjuntos com impacto 

positivo na comunidade, reforçando o incentivo ao espírito de cidadania. 
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• 

TI1 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO E POTENCIAR O IMPACTO DA 
U.PORTO NA SOCIEDADE 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
N.º participantes em atividades organizadas pela 
U.Porto  346 748  - - 141 779 

• 
% proveitos obtidos via prestações de serviços 

5% 
5,04/106,75 

4% 
3,98/94,75 5% 

5% 
5,09/102,8 

• 
N.º total participantes no programa de desporto 
da U.Porto (promovido pelo CDUP) 9 955 7 105 7 000 8 279 

• 
N.º entradas registadas nas instalações 
desportivas do CDUP (Total) 179 237 93 135 125 500 116 408 

 

QUADRO 17. TI1 - PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONÓMICO E POTENCIAR O IMPACTO DA U.PORTO NA SOCIEDADE 

 

TF2 - SALVAGUARDAR A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DA U.PORTO 

Capacidade de aceder a financiamento que permita sustentar estruturas e processos. No contexto atual, este 

objetivo envolve, em boa medida, o potencial de obtenção de rendimentos alternativos aos resultantes do 

Orçamento de Estado. [Trata-se de um objetivo global da U.Porto, e por isso comum aos três temas estratégicos.] 

TF3 - ASSEGURAR A DIVERSIFICAÇÃO DE RECEITAS E A EFICIÊNCIA DAS OUTRAS ATIVIDADES 

 

Capacidade de captação, de forma eficiente, de receitas resultantes de fontes alternativas às relacionadas com 

o orçamento de estado, as propinas de ciclos de estudos e o financiamento a projetos de investigação. 

1. Alienação à Agência Nacional de Inovação, S.A. da PROMONET, concentrando na UPTEC a atividade 

de incubação de empresas inovadoras e de promoção do empreendedorismo; 

2. Organização do evento Magical Garden no Jardim Botânico em parceria com operador privado, com 

grande adesão do público e garantindo níveis significativos de receita; 

3. Internalização da exploração do Círculo Universitário com vista à dinamização da presença da U.Porto 

junto dos alumni e contribuindo para a valorização e rentabilização da Casa Primo Madeira; 

4. Obtenção de receitas por parte da U.Porto Press através da venda para livrarias (à consignação) e 

venda direta (site e feiras); 

5. Promoção da proteção da propriedade intelectual e propriedade industrial dos resultados de 

investigação e desenvolvimento de esforços para a sua comercialização e valorização, em particular, 

o portfólio de tecnologias patenteadas, tendo-se procurado, sempre que aplicável, estabelecer 

parcerias com entidades empresariais interessadas no licenciamento ou exploração comercial das 

referidas tecnologias; 
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6. Aposta na agilização e sustentabilidade das atividades de transferência de conhecimento e 

empreendedorismo, através do reforço e diversificação do financiamento angariado. 

 

• 
TF3 – ASSEGURAR A DIVERSIFICAÇÃO DE RECEITAS E A EFICIÊNCIA DE OUTRAS ATIVIDADES 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
% receitas próprias do ano 47% 

109,4/233,8 
45% 

104,6/234,4 48% 42% 
98,6/233,6 

• 
% outras receitas 12% 

28,4/233,8 
11% 

25,5/234,4 
11% 10% 

23,7/233,6 

 

QUADRO 18. TF3 - ASSEGURAR A DIVERSIFICAÇÃO DE RECEITAS E A EFICIÊNCIA DAS OUTRAS ATIVIDADES 

 

TP4 - POTENCIAR A VALORIZAÇÃO SOCIAL E ECONÓMICA DO CONHECIMENTO 

Capacidade de obtenção de benefícios económicos e sociais, através de práticas estruturadas e sustentadas de 

transferência do conhecimento gerado. 

1. A U.Porto encerrou o ano de 2021 com um total de 435 processos de patente ativos, 104 nacionais e 

331 internacionais. Nestes processos há a assinalar 246 patentes concedidas ativas. Destas, 66 patentes 

foram concedidas em Portugal e 180 patentes foram concedidas em territórios internacionais;                                                                                                           

2. O portfólio de propriedade intelectual e industrial da U.Porto, gerido pela U.Porto Inovação, é a base 

para o desenvolvimento de negócios e para a transferência para a indústria de resultados de 

investigação da Universidade. Em 2021 foram efetivados seis novos contratos de transferência de 

conhecimento. No final de 2021, a U.Porto tinha ativos 31 contratos de transferência de conhecimento, 

com potencial de gerarem inovadores produtos, serviços ou processos que beneficiem a sociedade; 

3. Na vertente financeira, foram contabilizados em 2021 cerca de 196 mil EUR de rendimentos, um 

crescimento de 28,53% face a 2020, provenientes de direitos de propriedade intelectual, 

nomeadamente via recuperações externas de custos de patentes, faturação de royalties e de outras 

contrapartidas estabelecidas em contrato de transferência de conhecimento; 

4. Captação do evento European Innovation Academy, que será organizada pela U.Porto entre 2022 e 

2026, em colaboração com o Município do Porto e com outros parceiros. 
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• 
TP4 - POTENCIAR A VALORIZAÇÃO SOCIAL E ECONÓMICA DO CONHECIMENTO 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
N.º patentes nacionais e internacionais ativas 339 382 350 435 

• 
N.º patentes nacionais e internacionais concedidas 257 271 270 337 

• 
N.º comunicações de invenção processadas 18 42 35 51 

• 
N.º empresas startups existentes (UPTEC) 125 137 115 144 

• 
N.º empresas âncoras/maduras existentes (UPTEC) 21 23 21 21 

• 
N.º centros de inovação existentes (UPTEC) 35 43 35 39 

• 
N.º empresas graduadas existentes (UPTEC) 79 86 87 89 

• 
N.º postos de trabalho existentes no UPTEC (em 31.12.n) 2 800 3 000(1) 2 800 3 000(2) 

(1) 1828, sem empresas graduadas. 
(2) 1900, sem empresas graduadas. 

QUADRO 19. TP4 - POTENCIAR A VALORIZAÇÃO SOCIAL E ECONÓMICA DO CONHECIMENTO 

 

TP5 - REFORÇAR AS RELAÇÕES COM INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

A U.Porto deve ser capaz de se constituir como um ator interventivo e prestigiado no meio local, regional e 

nacional, estabelecendo relações de confiança e parceria com empresas e instituições de referência. 

1. Organização de sessões A2B - Academia to Business, as quais procuram aproximar empresas e o 

ecossistema da U.Porto para parcerias de investigação e inovação. Ao longo do ano foram realizadas 4 

jornadas de networking, em parceria com a ANJE - Associação Nacional de Jovens Empresários, no 

âmbito do projeto Spin Up. No total estas jornadas contaram com 49 participantes. A U.Porto organizou 

também duas sessões A2B mais focadas, uma com a empresa TekOn Electronics, com 14 participantes, 

e outra com a Sportsmaster, empresa da área dos equipamentos desportivos, que contou com a 

presença de 26 pessoas; 

2. No que respeita à relação com as empresas nascidas no seio da U.Porto ou que utilizem conhecimento 

aí gerado, em 2021, mais 3 empresas foram contempladas com a marca "spin-off U.Porto". Ao todo, a 

U.Porto chegou ao final de 2021 com 99 empresas spin-off;                                                                                                                             

3. Regresso dos encontros presenciais do The Circle, o clube das empresa spin-off U.Porto. O sexto 

encontro do The Circle, inserido no programa do BIN @ Porto, ocorreu na UPTEC e teve a adesão de 

mais de uma dezena de spin-offs. O encontro, apoiado pelo Santander Universidades e pelo projeto UI-
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CAN e que incluiu um almoço de networking e dinâmicas entre participantes, teve como foco o anúncio 

da UPTEC como parceira do clube e a apresentação da nova edição da publicação do The Circle, que 

consolida os mais recentes dados fornecidos pelas empresas spin-off da U.Porto. 

4. Realização de um estudo comparativo sobre a captação de financiamento complementar nas IES em 

Portugal, no âmbito do projeto de diversificação de fontes de financiamento e tendo como objetivo 

caracterizar a angariação de financiamento complementar nas principais universidades públicas 

portuguesas; 

5. Elaboração de uma carta de princípios a observar nas relações com entidades que nos proporcionam 

financiamento complementar; 

6. Promoveu-se a organização conjunta de eventos, tais como palestras e debates, conferências, 

exposições e Ciclos de Cinema com instituições e empresas, com o objetivo de promover o debate e a 

discussão sobre temáticas emergentes; 

7. Realizou-se, em formato virtual, a Feira de Emprego anual da U.Porto (FINDE.U – FIND YOUR CAREER); 

8. Dinamizou-se, em articulação com as UO, o Portal de Emprego da U.Porto. Foram realizadas formações 

e procurou-se melhorar o Portal; 

9. Promoveu-se a 3ª edição do Career Day U. Porto; 

10. Organizou-se a primeira Conferência Internacional (online) sobre as temáticas do desenvolvimento de 

carreira e emprego destinada sobretudo a serviços de carreira nas IES (“1st International Meeting & 

Conference for Career and Employability Offices”); 

11. Colaboração na implementação da 2ª edição do Projeto D de Eficiência. 

• 
TP5 – REFORÇAR AS RELAÇÕES COM INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
Proveitos obtidos via donativos, patrocínios e legados 
(milhares €) 1 307 1 415 1 320 1 579 

• 
% novos projetos de I&D+i financiados, nacionais e 
internacionais, em parceria com empresas 

29% 21% 15% 22% 

• 
N.º projetos de I&D+i com financiamento nacional e em 
parceria com empresas, em execução 91 102 110 121 

• 
N.º projetos de I&D+i com financiamento internacional 
e em parceria com empresas, em execução 

58 63 58 71 

QUADRO 20. TP5 - REFORÇAR AS RELAÇÕES COM INSTITUIÇÕES E EMPRESAS 
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TP6 - DINAMIZAR A REDE ALUMNI E A SUA RELAÇÃO COM A U.PORTO 

As sucessivas gerações de estudantes da U.Porto representam um capital acumulado extremamente 

significativo. Devem, por isso, ser desenvolvidas ações e procedimentos que permitam captar os benefícios 

tangíveis e intangíveis que podem resultar do reforço das relações com a rede alumni da U.Porto. 

1. Arranque das atividades do Círculo Universitário; 

2. Promoção de uma política de estreita colaboração no seio da U.Porto, com UOs e Centros de 

investigação, e no desenvolvimento de uma relação ainda mais forte com o tecido empresarial, em 

especial o da região; 

3. Com o objetivo de encontrar novas formas de envolver os alumni na vida académica, científica, cultural 

e desportiva da U.Porto, definiu-se um conjunto de atividades e iniciativas com diferentes formatos 

(presencial, virtual e misto) e dirigidas a diferentes públicos-alvo, com o objetivo de manter e dinamizar 

a ligação entre os alumni e a sua alma mater.  

4. Concebeu-se uma estratégia de comunicação focada nas necessidades e aspirações dos nossos alumni 

e no impacto social e cultural da U.Porto; 

5. Revisitaram-se as dimensões mais relevantes da relação com os antigos alunos e, tendo em vista a 

articulação das atividades das UO e da Reitoria na área alumni, criou-se um grupo de trabalho com 

representantes de todas as UO e, dentro deste, subgrupos de trabalho focados em eixos estratégicos 

para o desenvolvimento da relação com os Alumni; 

6. Tendo presente a necessidade de assegurar a autonomia a cada UO no desenvolvimento de atividades 

e iniciativas e na interação com os seus alumni, procurou-se alinhar estratégias no sentido de 

desenvolver uma rede global que permita o intercâmbio de saberes e experiências adquiridas, que 

facilite a articulação entre as 14 UOs e que promova a sistematização de informação; 

7.  Desenvolveu-se um plano estratégico para a área alumni que incorpora e se inspira nas melhores 

práticas nacionais e internacionais, identificando e apresentando soluções para mitigar fragilidades e 

para desenvolver as prioridades identificadas; 

8. Adotou-se a plataforma Graduway para dinamizar, estruturar e melhorar o relacionamento com e entre 

os alumni, tendo em vista reforçar nos alumni o sentimento de pertença à U.Porto e o papel ativo que 

desempenham na construção de um mundo melhor. A utilização desta plataforma permitirá melhorar 

a divulgação das atividades da U.Porto, celebrar os sucessos dos alumni ao longo das diferentes etapas 

da sua vida e promover o desenvolvimento de redes de apoio e mentoria. A plataforma permitirá 

harmonizar procedimentos entre todas as UO e desenvolver uma rede global de apoio e de confiança 

mútua; 

9. De forma a alcançar o maior número de antigos alunos, deu-se continuidade à atualização das bases de 

dados da U.Porto, através do sistema CRM (customer relationship management / base de dados 



 
 

 

 36 
 

alumni). A tecnologia CRM opera como uma plataforma central onde os dados dos Alumni são 

organizados, usados e compartilhados de forma segura; 

10. Desenvolvimento da rede de embaixadores Alumni. Em 2021 foram angariados, em articulação com as 

UO, novos embaixadores em diversas regiões do globo (com um mandato anual, que pode ser renovado 

por mútuo acordo); 

11. Dinamização da plataforma LinkedIn dos Alumni que conta com o registo e dinamização dos diferentes 

grupos temáticos referentes aos diversos embaixadores de modo a: manter a coerência da marca 

U.Porto e da comunicação alumni; colaborar em rede; apoiar diretamente a rede local alumni das UO; 

conhecer os alumni mais dinâmicos e apoiar a operacionalização da internacionalização alumni. Neste 

sentido, em 2021, foi promovida uma formação especificamente voltada para a dinamização de 

iniciativas e comunicações na plataforma LinkedIn; 

12. Expansão da rede de Embaixadores através de uma nova tipologia: Embaixadores de Intercâmbio, que 

provou já ter um grande potencial para dinamizar ações de recrutamento ativo de estudantes 

internacionais; 

13. Produção de podcasts sobre alumni de cada UO tendo em vista o fortalecimento do sentido de pertença 

à U.Porto e de uma cultura de partilha e entreajuda. 

• 
TP6 –DINAMIZAR A REDE ALUMNI E A SUA RELAÇÃO COM A U.PORTO 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
N.º inscritos na base de dados Alumni 115 000 118 247 117 000 117 212(1) 

• 
N.º participantes alumni no programa de desporto da U.Porto 
(promovido pelo CDUP) 769 682 800 1 417 

• 
N.º entradas registadas nas instalações desportivas do CDUP 
(alumni) 24 038 10 064 18 000 19 095 

(1) Em 2021 o indicador sofreu uma alteração e cada pessoa passou a ser contabilizada uma única vez, não sendo este número comparável com 
os anos anteriores. A diferença reside na existência de antigos estudantes que realizaram mais do que um curso na U.Porto, sendo 
contabilizados mais do que uma vez. Pelo método antigo, o valor do indicador atingiria os 120 872 alumni. 

QUADRO 21. TP6 - DINAMIZAR A REDE ALUMNI E A SUA RELAÇÃO COM A U.PORTO 

 

TP7 - ESTIMULAR A CULTURA CIENTÍFICA E A DIVULGAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA 

A U.Porto deve assumir como sua a responsabilidade de promover o desenvolvimento cultural latu sensu no seu 

contexto local, regional e nacional. Este objetivo envolve pois o estabelecimento de práticas sistemáticas de 

partilha e divulgação do conhecimento, da cultura e da arte. 

1. Foram organizados ciclos de conferências, palestras e debates de natureza científica, económica e 

social, exposições, workshops, Ciclos de Cinema, Concertos e atividades Educativas; 
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2. Realização de 6 exposições na CMAS – Casa Museu Abel Salazar – integradas no Ciclo “O desenho 

contemporâneo em diálogo com a obra de Abel Salazar” com curadoria de Sílvia Simões; 

3. Para além da dinamização da exposição permanente da Galeria da Biodiversidade e do Jardim Botânico, 

nomeadamente através da realização de visitas livres e orientadas, o MHNC-UP promoveu em 2021: 

- A abertura ao público, a 6 de abril, do Laboratório Ferreira da Silva, no seu Polo Central, com uma 

exposição inaugural; 

- O desenvolvimento de uma visita virtual ao Laboratório Ferreira da Silva; 

- Uma exposição temporária no seu Polo Central (“Culturas e Geografias”); 

- Quatro exposições temporárias na Galeria da Biodiversidade; 

- Duas instalações na Galeria da Biodiversidade; 

- Uma instalação no Jardim Botânico 

- O ciclo de conversas mensais sobre biodiversidade e sustentabilidade ambiental “Diversidades” (10 

sessões); 

- Quatro rubricas de podcasts para a Casa Comum, num total de 14 episódios, uma das quais em 

colaboração com o Planetário do Porto e a Casa-Museu Abel Salazar; 

- Doze eventos temáticos/sazonais, incluindo o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2021, 

Roteiros do Conhecimento 2021, em colaboração com o MUHNCA-U.Lisboa (três sessões), Dia 

Internacional da Luz, Dia Mundial da Terra, Dia Internacional da Biodiversidade, O jardim em desafios 

(Dia da Criança), Dia Mundial do Ambiente, Halloween no Museu 2021 - Experiências de Arrepiar, Dia 

Europeu do Património Académico, Dia da Floresta Autóctone; 

- Dia Nacional da Cultura Científica na Galeria da Biodiversidade; 

- O Programa Verão no Museu, que incluiu as seguintes iniciativas: Noites no Pátio do Museu, em 

colaboração com a Casa Comum (10 sessões do ciclo “A voz dos objetos” e seis sessões do ciclo “As 

Novas viagens philosophicas”); Férias com o Museu (dois meses de atividades de segunda a sexta-feira); 

Verão no Laboratório (9 sessões da ação “Quimicando” e 12 sessões da ação “Laboratório dos 

nutrientes”); A química trocada em miúdos (cinco sessões); Verão no Jardim Botânico (sete sessões da 

ação “De dia no Jardim” e 13 sessões da ação “Com as mãos na terra”); 

- O programa Ciência Viva no Verão em Rede (9 sessões, sete das quais em colaboração com o Parque 

das Serras do Porto, e duas em colaboração com o Planetário do Porto); 

- A acção Ciência no Pátio do Museu, com o Professor Luís Belchior (três sessões); 

- O programa Regresso à Natureza (cofinanciado pela CCDR-N), com 16 sessões da ação “Biodiversidade 

em família”, três sessões da ação “Biodiversidade para miúdos”, quatro sessões da ação “Biodiversidade 

e a escola”; 

- O programa Natal no Museu (sete sessões na Galeria da Biodiversidade e Jardim Botânico); 

- Três apresentações de livros; 

- Uma sessão de exibição do documentário Homo botanicus, que Guillermo Quintero; 

- Uma performance audiovisual “A vivacidade dos instantes”, 

- A ação “Crime no Museu”, no Laboratório Ferreira da Silva; 
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- O desenvolvimento de três projetos de ciência cidadã prontos a lançar através da plataforma 

Zooniverse e a colaboração no projeto “Silent Cities”; 

- A preparação de sete livros Arte e Ciência a publicar em 2022; 

- O programa educativo “Um Jardim para Todos”, a ser implementado a par da conversão de uma das 

estufas do Jardim Botânico em área de serviço educativo; 

- O programa educativo “A biomorph for Desmond Morris”, inspirado no arquivo científico de Desmond 

Morris; 

- Um plano de intervenção cultural para a Escola Secundária Aurélia de Sousa; 

- Cinco ações no âmbito do programa “A Escola vem ao Museu”; 

- Dez ações no âmbito do programa “Museu em Linha com a Escola”; 

- O programa “Em Linha com o Museu”, contemplando visitas guiadas online aos espaços do MHNC-UP 

(13 visitas para alunos do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário); 

- Três ações no âmbito do programa Clubes Ciência Viva na Escola, envolvendo o trabalho direto nas 

escolas, bem como a participação em dois Encontros Mobilizadores Clubes Ciência Viva na Escola, e 

ainda o apoio a 37 escolas/agrupamentos a financiamento para instalação de Clubes no âmbito do 

Programa Impulso Jovens STEAM – Alargamento de Clubes Ciência Viva na Escola; 

- Vinte festas de aniversário temáticas; 

- Uma sessão da experiência “Contar Histórias no Museu”, no âmbito do pograma “Experiências 

Culturais e Científicas”; 

- A aquisição, com recurso ao financiamento atribuído à infraestrutura PRISC, de uma viatura modificada 

que, funcionando como “laboratório móvel”, permitirá implementar um programa educativo e de 

promoção da cultura científica inclusivo; 

- A instalação de uma réplica de esqueleto de Allosaurus sp. na entrada do Polo Central do MHNC-UP; 

- A produção de um dossier sobre a história da Galeria da Biodiversidade [p. 41 do Relatório de 

Atividades do MHNC-UP 2021]; 

- Produção de conteúdos para o programa de divulgação das coleções do MHNC-UP através do jornal 

Público; 

4. Colaborou na organização de 40 outras iniciativas promovidas por parceiros diversos, incluindo, entre 

outras ações, documentários, vídeos, exposições, mostras, conferências e primeira sessão do ciclo de 

conversas “E se? What if? – A ciência e a cultura científica no futuro da Europa”, promovida pela Ciência 

Viva em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 

5. Continuou o desenvolvimento do plano de inclusão e acessibilidade do MHNC-UP, bem como a dois 

estudos de públicos, em colaboração com as Universidades do Minho e de Exeter, e com a FCUP, FEUP 

e FBAUP; 

6. Continuou o desenvolvimento do programa expositivo para o Polo Central do MHNC-UP e do plano de 

reconfiguração da exposição permanente da Galeria da Biodiversidade; 

7. A U.Porto Press lançou 2 novas coleções: Cadernos de Inovação Pedagógica e Atelier; 
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8. Foram publicados 21 títulos:  

- Sem coleção e em coedição com ao FIMS: Fernando Távora – As Raízes e os Frutos. palavra desenho 

obra 1937-2001. Caminhos da arquitetura. Arquitetura e circunstância (Volume. I), de Fernando 

Távora; Manuel Mendes (ed.); Do Projeto Clássico à Memória da Ordem, José Ignacio Linazasoro, 

janeiro; 

- Coleção Cadernos de Inovação Pedagógica – Workshop de Partilha e Inovação Pedagógica da U.Porto 

2020 - Vol. I, João Veloso (dir.), janeiro. 

- Coleção Estudos – Memórias sobre a Difração da Luz. Premiada pela Academia das Ciências, Augustin 

Fresnel, Emídio Queiroz Lopes (tradução e notas), março. 

- Coleção Ensino –Pesos e Porções de Alimentos, 3.ª ed, de Ana Goios, Margarida Liz Martins, Ana 

Carolina Oliveira, Cláudia Afonso, Teresa Amaral, abril; Mecânica dos Solos. Introdução à Engenharia 

Geotécnica, vol. 2, 3.ª ed., Manuel de Matos Fernandes, agosto; Mecânica dos Solos. Conceitos e 

Princípios Fundamentais, Vol. 1, 5.ª ed, 2.ª reimp., Manuel de Matos Fernandes, outubro; Pesos e 

Porções de Alimentos, 3.ª ed, 3.ª reimp., Ana Goios, Margarida Liz Martins, Ana Carolina Oliveira, 

Cláudia Afonso, Teresa Amaral, outubro; 

- Coleção Transversal – Contradanças e Quadrilhas Durienses: um projeto de recolha e divulgação do 

NEFUP, Helena Queirós, Luís Monteiro, Daniela Leite Castro, junho; Geometria Euclidiana. Com 

construções interativas, Peter Gothen, António Guedes de Oliveira, junho; Química ao Pé da Letra, 

João Carlos Paiva, Carla Morais, Martinho Soares, José Luís Araújo, Hugo Vieira, Luciano Moreira, 

julho; Manuel Duarte Baganha, Um Príncipe da Academia, Maria de Fátima Brandão (org.), Série Figura 

Eminente, julho; Manuel Duarte Baganha, Um Pensador do Cálculo de Custos, Maria de Fátima 

Brandão (org.), Série Figura Eminente, julho; A Construção da(s) Liberdades. Congresso Comemorativo 

do Bicentenário da Revolução Liberal de 1820, CITCEM (org.), novembro; Culture and Anarchy: 

Reading Matthew Arnold Today, Jorge Bastos da Silva, Teresa de Ataíde Malafaia (orgs.), dezembro; 

Em Torno de Walter Scott. Problemáticas de Identidade, Jorge Bastos da Silva, dezembro; Solos e 

Desenvolvimento Sustentável: Desafios e Soluções, Ruth Pereira, Anabela Cachada, Andrés Rodríguez-

Seijo, Cristiano Fortuna Soares, Joana Lourenço, Maria João Martins, Sofia Oliveira, Tatiana Andreani, 

Verónica Nogueira (eds.), dezembro. 

- Coleção Atelier – Ver, Querer Ver, Dar a Ver. Desenhar entre fronteiras na Universidade do Porto, 

Mário Bismarck, Vítor Silva, Sílvia Simões, Vasco Cardoso (org.), julho; Monitoring of Prisons. And 

Regimes of Monitoring, Daniel Fink (Ed./autor), João Costa, Cândido da Agra, Malcolm D. Evans, Luís 

Farinha, Sandra Imhof, Julia Kosma, João Nataf, Fátima Rodrigues, Gilda Santos, Margarida Santos, 

Stephanie Selg, Inês Sousa Guedes, dezembro. 

- Coleção Fora de Série –Que Coisa é o Mundo (O Estado Dogmático), Manuel João Monte, Sofia 

Miguens, agosto; 110 Anos, 110 Poetas. Antologia comemorativa dos cento e dez anos da 

Universidade do Porto, Isabel Morujão (org.), novembro. 
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9. A editora organizou a participação em 3 eventos – 18.ª Mostra da Universidade do Porto (27 a 29 de 

maio; formato virtual), 91.ª Feira do Livro de Lisboa (26 de agosto a 12 de setembro) e Feira do Livro 

do Porto (27 de agosto a 12 de setembro); 

10. Foram dinamizadas 3 campanhas promocionais: a primeira de 19 a 23 de abril (loja online da U.Porto 

Press), celebrando o Dia Mundial do Livro, a segunda de 27 a 29 de maio (loja online da U.Porto Press), 

no contexto da 18.ª Mostra da U.Porto e a campanha de Natal, de 6 de dezembro de 2021 a 4 de 

janeiro de 2022 (loja online da U.Porto Press; até 30 de dezembro na loja da U.Porto); 

11. Foram realizados 5 lançamentos, 2 apresentações de livros e 3 sessões de autógrafos. 

• 
TP7 – ESTIMULAR A CULTURA CIENTÍFICA E A DIVULGAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
N.º publicações científicas e pedagógicas da U.Porto 
Press 21 17 20 21 

• 
N.º inscritos nos Cursos de Verão(1) 808 151 600 341 

• 
N.º inscritos em Estudos Universitários para Seniores 
(PEUS) 325 174 300 194 

• 

N.º participantes em outras atividades de natureza 
científica, cultural e artística (e.g. exposições, concertos, 
mostras) organizadas pela U.Porto  

150 000 - - 57 678(2) 

• 
N.º visitantes dos museus da U.Porto 85 442 - - 22 354 

• 
N.º participantes na Mostra da Universidade do Porto 17 500 - - 18 702(3) 

• 
N.º participantes da Universidade Júnior 7 633 - - 160(4) 

• 
N.º conferências, palestras e debates sobre temas de 
relevância organizadas pela U.Porto 

1 029 - - 3 214 

• 
N.º participantes nas conferências, palestras e debates 
sobre temas de relevância organizadas pela U.Porto 85 000 - - 42 510(2) 

(1) Os Cursos de Verão são cursos de curta duração, habitualmente unidades de formação contínua, propostos pelas Faculdades, oferecidos 
entre junho e setembro e mais orientados para o público externo.  
(2) Inclui participantes em eventos online. 
(3) Edição virtual, número de visitas contabilizadas desde o início da Mostra até às 14h de 26 de julho 2021.  
(4) A edição 2021 da UJunior foi suspensa tendo sido apenas realizado ações mais pequenas através de atividades sazonais e de um projeto 
europeu do H2020 em parceria com a PBS, nomeadamente 40 alunos espanhóis vieram a Portugal em setembro à PBS, no âmbito do 
intercâmbio com Santiago de Compostela, 95 alunos em agosto, 25 alunos no Natal, perfazendo um total de 160 alunos. 

QUADRO 22. TP7 - ESTIMULAR A CULTURA CIENTÍFICA E A DIVULGAÇÃO CULTURAL E ARTÍSTICA 
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TP8 - DIVERSIFICAR A OFERTA FORMATIVA 

Pretende-se que a oferta formativa da U.Porto seja diversificada no seu conteúdo e forma. Este objetivo envolve 

aspetos como a educação contínua nas suas várias facetas ou o desenvolvimento do ensino a distância, 

suportado em novas tecnologias. 

[Trata-se de um objetivo comum a dois temas estratégicos: Educação e Formação e Terceira Missão.] 

(Ver ações identificadas no objetivo "EP7 - Diversificar a oferta formativa"). 

 

• 
TP8 – DIVERSIFICAR A OFERTA FORMATIVA 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
Nº de cursos não conferentes de grau na 
plataforma Academia-UP* NA NA NA 47 

* Em 2020, os cursos não conferentes de grau passaram a ser concentrados na plataforma Academia UP, pelo que o indicador “Nº 
módulos pertencentes a cursos não conferentes de grau com conteúdos online no Moodle” deixou de ser monitorizado. 

QUADRO 23. TP8 – DIVERSIFICAR A OFERTA FORMATIVA 
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7. CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS 

Além dos domínios de atuação abordados anteriormente, há na U.Porto estruturas e capacidades que sustentam 

o desenvolvimento de processos ao nível dos três temas estratégicos, e que, como tal, assumem um caráter 

transversal a todos eles.  

Neste âmbito, apresentam-se as atividades realizadas em 2021, enquadradas nos seguintes objetivos: i) 

Consolidar o modelo de governo da U.Porto; ii) Consolidar os serviços de apoio à estratégia e operações; iii) 

Garantir sistemas de informação alinhados com a estratégia e operações; iv) Motivar e qualificar o pessoal não 

docente e não investigador; v) Assegurar infraestruturas físicas de qualidade; e vi) Promover a responsabilidade 

social e ambiental. 

 

C1 - CONSOLIDAR O MODELO DE GOVERNO DA U.PORTO 

O modelo de governo da U.Porto conheceu desenvolvimentos consideráveis, resultantes de alterações 

profundas ao nível do enquadramento legal das universidades, bem como da opção da U.Porto pelo modelo 

fundacional. 

1. Preparação e apresentação de versão preliminar do Plano Estratégico U.Porto 2030; 

2. Apresentação de contributos sobre eventuais alterações aos Estatutos da U.Porto, com base nas 

recomendações efetuadas pelo Conselho de Curadores; 

3. Monitorização da evolução económico-financeira e de recursos humanos das unidades orgânicas e 

apoio à implementação de estratégias destinadas à correção de desequilíbrios; 

4. Apresentação do Plano de Atividades e Orçamento do Grupo U.Porto, com reforço significativo dos 

contributos das entidades do ecossistema e do seu acompanhamento; 

5. Levantamento de novas necessidades de investimento em todas as unidades orgânicas e proposta de 

reforço da reserva para manutenção e recuperação de edificado, visando a elaboração de um novo 

plano transversal de investimentos; 

6. Preparação de novo quadro regulamentar para o projeto museológico, com participação de parceiros 

institucionais; 

7. Celebração de contrato de cooperação com a UPTEC para exploração dos edifícios que formam a UPTEC 

Baixa; 

8. Aprofundamento de sinergias entre a UPTEC e os serviços da Universidade. 
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C2 - CONSOLIDAR OS SERVIÇOS DE APOIO À ESTRATÉGIA E OPERAÇÕES 

Foram consideráveis, em anos recentes, os esforços de enriquecimento e mudança estrutural dos serviços de 

apoio da U.Porto, a vários níveis. A consolidação do potencial resultante desses esforços é prioridade estratégica 

para o futuro da Universidade, num contexto de autonomias e equilíbrio no relacionamento interno. 

1. Atualização do manual de processos de contratação pública, refletindo as mais recentes alterações ao 

CCP; 

2. Melhoria do processo de prestação de contas da U.Porto, cumprindo prazos legais mais exigentes; 

3. Acompanhamento e monitorização das entidades participadas da U.Porto, recolhendo informação 

sobre as suas atividades, desempenho económico-financeiro, sustentabilidade e recursos humanos; 

4. Aperfeiçoamento da informação constante no Módulo de Gestão das Participações Sociais no Sigarra, 

contribuindo para a melhoria dos serviços de suporte à tomada de decisão; 

5. Produção do 1º relatório anual da acompanhamento das entidades participadas da U.Porto; 

6. Continuação do desenvolvimento do sistema BI4UP. 

 

C3 - GARANTIR SISTEMAS DE INFORMAÇÃO ALINHADOS COM A ESTRATÉGIA E OPERAÇÕES 

Em causa está um objetivo chave em qualquer organização nos dias de hoje. A U.Porto dispõe atualmente de 

sistemas infraestruturais consolidados, sendo crucial no futuro o potenciamento dessas infraestruturas, atentas 

as necessidades específicas das diferentes áreas de intervenção da Universidade. 

1. Desenvolvimento da ferramenta GIP-Compras, por forma a permitir maior eficácia no processo, mais 

rapidez e maior agregação nas aquisições; 

2. Implementação da fatura eletrónica no âmbito do ERP Primavera, contribuindo para a simplificação e 

desmaterialização da relação entre a U. Porto e as entidades com quem se relaciona. O processo de 

emissão de faturação eletrónica no âmbito da receita dos sistemas de faturação autónomos das clínicas 

das escolas da U.Porto será implementado em 2022; 

3. Criação de grupo de trabalho para implementação do modelo de Contabilidade Analítica de acordo com 

o SNC-AP; 

4. Elaboração de relatórios de contas trimestrais, disponibilizando informação financeira por entidade 

constitutiva; 

5. Desenvolvimento de ferramentas automáticas de análise de dados de apoio à tomada de decisão; 

6. Conclusão da plataforma para a gestão dos tratamentos de dados pessoais na U.Porto em conformidade 

com o RGPD; 

7. Transição de estudantes de diversos mestrados integrados para as novas licenciaturas e novos 

mestrados; 
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8. Apoio de qualidade a utilizadores, gestão do parque informático, planeamento da aquisição e 

manutenção de computadores, e gestão dos recursos de impressão; 

9. Manutenção da informação no portal de Serviços IT atualizada sobre a utilização dos recursos e serviços 

eletrónicos disponibilizados; 

10. Manutenção da atualização do inventário do parque informático; 

11. Início da migração do sistema de impressão da U.Porto; 

12. Administração de bases de dados de suporte a serviços e aplicações. 

 

C4 - MOTIVAR E QUALIFICAR O PESSOAL NÃO DOCENTE E NÃO INVESTIGADOR 

A U.Porto dispõe atualmente de excelentes recursos humanos de apoio ao ensino e investigação. A motivação e 

qualificação destes recursos são essenciais para o sucesso da Universidade. 

1. Realização da avaliação de desempenho, incluindo atribuição de prémios de desempenho e alterações 

aos posicionamentos remuneratórios; 

2. Elevado grau de concretização do Plano de Formação 2021; 

3. Auscultação dos trabalhadores para a atualização do Plano de Formação; 

4. Aplicação de Inquéritos de Satisfação de Clientes no Serviço de Recursos Humanos; 

5. Elaboração de procedimentos de acolhimento de pessoal técnico; 

6. Apoio ao staff técnico que reuniu condições de segurança para implementar a sua mobilidade; 

7. Realização de mais ações de disseminação e ajustes em vários projetos, bem como convocatórias 

adicionais, incluindo uma convocatória exclusiva para acolher "invited staff from enterprise", para 

receber experts na U.Porto que possam providenciar formação diferenciada nas UOs; 

8. No âmbito da mobilidade de técnicos IN, organização de 2 InterWeeks e de 1 semana de Job 

Shadowing (que coincidiu com a Summit da Aliança Universitária EUGLOH e celebração dos Erasmus 

Days), que permitiram acolher presencialmente algumas dezenas de técnicos de diversas áreas 

funcionais, oriundos de Universidades Parceiras de 16 países de 4 continentes (Europa, Ásia, África e 

América Latina); 

9. Consolidação do Programa Pausa Ativa na maior parte das Unidades Orgânicas e Serviços da U.Porto; 

10. Disponibilização de bicicletas no âmbito do Projeto U-Bike; 

11. Desenvolvimento de ações pontuais tendo em vista o aumento da atividade física como o Programa 

de Desporto para Todos; 

12. Início de uma iniciativa com o objetivo de aferir a realidade da U.Porto no que respeita aos seus 

trabalhadores com necessidades especiais por incapacidade/deficiência, temporária ou permanente 
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com vista à instalação definitiva de uma cultura de inclusão e valorização da diversidade no seio da 

U.Porto.  

QUADRO 24. C4 - MOTIVAR E QUALIFICAR O PESSOAL NÃO DOCENTE E NÃO INVESTIGADOR 

 

C5 - ASSEGURAR INFRAESTRUTURAS FÍSICAS DE QUALIDADE 

A U.Porto possui atualmente infraestruturas físicas em geral de muito boa qualidade. A prioridade será a 

consolidação de procedimentos que permitam a respetiva conservação e sustentabilidade, sem prejuízo dos 

investimentos de construção e ampliação, que se afigurem pontualmente necessários, e de manutenção 

preventiva contínua. 

1. Novo modelo de exploração do Círculo Universitário, procurando a valorização da Casa Primo Madeira 

pela comunidade académica, em especial através do maior envolvimento dos alumni, e a sua 

rentabilização, colocando-a ao serviço da comunidade envolvente; 

2. Promoção de atividades nas áreas da formação, investigação, informação e divulgação cultural no 

Instituto Pernambuco -Porto; 

3. Foi garantida a gestão e acompanhamento de diversas operações de empreitada (ações de continuidade 

e novas operações) nos diferentes Polos da Universidade, designadamente: 

- FAUP - Instalação de coletor de gás natural; 

- FBAUP - Pavilhão de escultura e edifício de Conexão; 

- FBAUP - Estabilização do Muro na Travessa de S. Vitor; 

- FCUP - Recuperação da cobertura do edifício FC6; 

• 
C4 - MOTIVAR E QUALIFICAR O PESSOAL NÃO DOCENTE E NÃO INVESTIGADOR 

  2019 2020 PA2021 2021 

• 
 N.º Técnicos em mobilidade IN 171 50 70 39 

• 
 Duração média da mobilidade IN de Técnicos  
(em dias) 6 3 5 5 

• 
 N.º Técnicos em mobilidade OUT 199 11 100 65 

• 
 Duração média da mobilidade OUT de Técnicos (em 
dias) 5 4 5 4 

• 
N.º colaboradores participantes no programa de 
desporto da U.Porto (promovido pelo CDUP) 

241 213 250 144 

• 
N.º entradas nas instalações desportivas do CDUP 
(colaboradores) 8 847 2 998 9 000 4 687 

• 
N.º de colaboradores não docentes participantes no 
programa Pausa Ativa no ano n 

391 443 400 427 
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- FCUP - Recuperação do Observatório Astronómico do Monte da Virgem; 

- FCUP - Recuperação da cobertura do edifício FC1; 

- FCNAUP - Trabalhos Corretivos nos Elevadores das Novas Instalações da FCNAUP; 

- FCNAUP – Correção da Rede de Incêndio Amada; 

- ICBAS/FFUP - Correção das infiltrações através das coberturas em terraço acessível do Piso 2 e Piso 4; 

- ICBAS - Monoblocos - instalações provisórias a instalar no parque exterior do complexo; 

- FADEUP - Recuperação de caixa de Águas Pluviais (notificação APA); 

- FEP - Conservação e reabilitação da escultura do Mestre José Rodrigues (2ª empreitada); 

- FEP - Reabilitação da cafetaria; 

- FEP - Trabalhos Diversos de Reabilitação; 

- FEP - Recuperação do Casario de Lamas; 

- FLUP - Execução de ramal elétrico - Casa Burmestre; 

- FLUP - Novo projeto Casa Burmestre; 

- FMUP - Elaboração dos Projetos de Especialidades para a requalificação dos espaços originais da FMUP; 

- REIT - Restauro dos 15 portões Norte; 

- REIT - Estabilização de vigas de pavimento sob as salas 328D; 

- MUSEU - Requalificação das instalações do Museu Historia natural e Ciência; 

- Pólo I - Instalação da UPdigital no Parcauto Sul; 

- Pólo I -Recuperação do edifício Abel Salazar; 

- Polo I – Instalação do Instituto Confúcio em salas do edifício de Ceuta; 

- Pólo II - Empreitada do Parque Central da Asprela, zonas secas (Protocolo); 

- Pólo II - Estudo Urbanístico para a Asprela; 

- Pólo II - Elaboração dum PIP num terreno do Pólo II para uma Residência Universitária; 

- CDUP - Reabilitação e ampliação dos equipamentos desportivos e edifícios de apoio a todo o complexo 

do EU; 

- CDUP - Remodelação das Bancadas; 

- SASUP - Reabilitação da envolvente do edifício da Residência Universitária Alberto Amaral; 

- SASUP - Empreitada de trabalhos de correção Novais Barbosa (execução acompanhada pelos SASUP); 

- SASUP - Empreitada de Conservação e Reabilitação de espaços exteriores e interiores da Residência 

do Campo Alegre (execução acompanhada pelos SASUP); 

- SASUP - Residência Jayme Rios de Sousa Cobertura - (execução acompanhada pelos SASUP); 

- SASUP - Residência da Carvalhosa; 

4. Foram iniciados novos projetos, com especial destaque para o novo edifício da FLUP, o Centro de 

Investigação de Saúde Humana e Animal e a reabilitação e manutenção de elementos de madeira no 

Edifício Histórico; 

5. Foram desenvolvidas ações para o desencadear o desenvolvimento de novos projetos, como a 

Residência de Estudantes da Boa Hora; Residência de Estudantes da FADEUP; remodelação do Edifício 

BOGA; intervenção de reabilitação do Pavilhão de Madeiras e Metais da FBAUP; reabilitação da 
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Cobertura da FMDUP; reabilitação e conservação da Casa Primo Madeira (Círculo Universitário); e 

interação com a CMP no sentido de avaliar o desenvolvimento conjunto de residências estudantis; 

6. Foram elaborados 2 relatórios que reportam a evolução dos dados inseridos pelas UO na base de dados 

para apoio à decisão em matéria de Manutenção das infraestruturas físicas da UP; 

7. Foi iniciado o desenvolvimento de uma estratégia para a gestão de manutenção de edifícios sob a alçada 

Reitoria, tais como o Círculo Universitário, a Galeria da Biodiversidade e o Planetário; 

8. Em matéria de higiene e segurança no trabalho, foi dada continuidade ao apoio prestado nas medidas 

de combate à pandemia da COVID-19, no edifício histórico e no âmbito do plano de contingência, foi 

dado apoio ao serviço de Formação e Organização Académica na análise das medidas de prevenção a 

implementar no edifício para realização do acesso ao ensino superior.  

 

C6 - PROMOVER A RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

Em causa está o compromisso da U.Porto com a sua comunidade académica, nas dimensões pessoal e social e 

ambiental. Dada a abrangência do seu conceito poderão estar aqui em causa dimensões e iniciativas comuns a 

outros objetivos (e.g. EP4, EP8, C4, C5 e IP8). 

1. Procurando uma melhoria contínua das credenciais ambientais da U.Porto, foram desenvolvidas várias 

atividades no âmbito da melhoria da eficiência energética, nomeadamente: 

- Recolha e tratamento de dados de telecontagem de eletricidade. Estes dados são obtidos através do 

site do distribuidor de energia, para todos os contratos de eletricidade em Média Tensão (32); 

- Análise dos consumos/custos de energia reativa das UO’s da UP. Foram detetados problemas e 

consequentemente realizadas informações e ofícios para alerta de consumo excessivo de ER nas 

instalações da FEP e FMDUP e alerta envido à FLUP; 

- Envio de relatório mensal de consumos elétricos parciais do complexo dos Bragas/Coronel Pacheco. 

- Visita a todas as UOs com vista à atualização dos indicadores energéticos e esclarecimento de dúvidas  

em medidas de eficiência energética; 

- Elaboração de relatórios de acompanhamento dos consumos, dos indicadores energéticos e das 

medidas de eficiência implementadas em 10 UO’s + Edifício Histórico; 

- Elaboração de relatório de auditoria energética, com proposta de medidas de melhoria, às 

instalações da FCNAUP e da FEP; 

- Criação de base de dados de consumos de água das diversas UO’s; 

- Sistema kisense - Monitorização do contrato de manutenção anual e apoio às UO’s; 

- Certificação energética de edifícios: elaboração de clausulas técnicas para certificação energética 

FEUP; apoio no processo de certificação energética da FCUP – especificações técnicas e avaliação de 

propostas – membro do júri; criação de base de dados de certificados energéticos, com datas de 

realização e validade, medidas sugeridas e quantificação de custos e poupanças por certificado; 
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- FCUP – FC6 - Apoio e esclarecimento de dúvidas sobre o sistema solar fotovoltaico a implementar no 

edifício; 

- Fotovoltaico: elaboração de estudo fotovoltaico e proposta para as instalações da FCNAUP; 

elaboração de projeto de execução da instalação da UPAC na FPCEUP; 

- ECO AP – gestão da informação; 

2. Parceria com a Federação Académica do Porto para a organização do Tomorrow Summit 2021, evento 

que permite explorar, enquadrar e desenvolver o papel da Universidade e do Ensino Superior nos 

grandes temas das áreas da inovação, tecnologia e sustentabilidade; 

3. Organização/dinamização de uma conferência com o tema a sustentabilidade e a responsabilidade 

social Universitária e apresentação de um painel com alguns exemplos de iniciativas de 

responsabilidade social da U.Porto, algumas das quais desenvolvidas em parceria com a Quercus na 

Mostra U.Porto; 

4. Reforço das parcerias institucionais locais (Banco Local de Voluntariado da Câmara de Matosinhos, 

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Vitória, Câmara Municipal do Porto e Agrupamentos de 

escolas de Aurélia de Sousa, Carolina Michaëlis (Carolina e Irene de Lisboa), Eugénio de Andrade, 

Augusto César Pires de Lima, Rodrigues de Freitas (Rodrigues e Miragaia) e nacionais (ORSIES – 

Observatório da Responsabilidade Social das IES, R-VES Rede Voluntariado no Ensino Superior); 

5. Adesão à UNAI (United Nations Academic Impact), iniciativa das Nações Unidas que procura alinhar 

as IES com os objetivos da ONU – incluindo a promoção dos direitos humanos, o acesso à educação, a 

sustentabilidade e a resolução de conflitos; 

6. Colaboração com diversas instituições (European Universities Association, European University 

Foundation, Rede Campus Sustentável) no diagnóstico relativo à implementação dos ODS nas IES; 

7. Criação de grupos de trabalho, em articulação com as UOs, para a promoção dos ODS na U.Porto, em 

particular, nas seguintes vertentes: (i) definição de indicadores e monitorização; (ii) rankings e 

certificações; (iii) partilha de boas práticas entre as diferentes UO; 

8. Desmaterialização do processo de atribuição do estatuto do estudante com NEE; 

9. Colaboração em atividades de formação e informação com outras entidades: ciclo de formação em 

acessibilidade e usabilidade digital da AMA – Agência para a Modernização Administrativa; apoio ao 

INR – Núcleo Braille e Meios Complementares de Leitura na organização do seminário que comemora 

o dia do Braille; seminário Fullbright sobre Disability and Access in Higher Education incluído na série 

de Diversity, Inclusion and Sustainability; participação no congresso CIUD; colaboração GTAEDES, com 

a inclusão da BAES – Biblioteca Acessível do Ensino Superior na base de dados BiblioComum e 

transferência do site do GTAEDES da FCT para a Universidade do Porto/FLUP; colaboração no projeto: 

“Mudança Sistémica na Área da Deficiência”.     
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8. DESTAQUES DAS UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO 

CEF.UP - CENTRO DE ECONOMIA E FINANÇAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

O cef.up é uma unidade de I&D da Faculdade de Economia e Gestão 
(Universidade do Porto). O seu Plano de Atividades para 2018-2022 
está estruturado em torno de três objetivos estratégicos centrais e 
uma prioridade de investigação. Esses objetivos visam aproveitar os 
pontos fortes que o cef.up desenvolveu ao longo do tempo, seus 
ativos e habilidades e seu ecossistema circundante. 

Os três objetivos para 2018-2022 são: 

1. Impulsionar a fronteira do conhecimento gerando pesquisas inovadoras, reconhecidas por seu alto caráter 
inovador tanto nacional como internacionalmente. 

2. Ter um impacto significativo na academia e na sociedade, divulgando os resultados da pesquisa em ambientes 
acadêmicos, arenas de decisão política e para um público mais amplo nos setores público e privado. 

3. Formar e dar competências de ponta a uma nova geração de jovens investigadores. 

O primeiro objetivo estratégico representa o cerne das atividades do cef.up. O objetivo é manter a tendência de 
crescimento do número de publicações, principalmente em periódicos de primeira linha. Um pilar crucial para 
isso é o repositório de dados de macro e microdados que o cef.up gerencia e disponibiliza para pesquisadores e 
estudantes. Outro componente fundamental é fortalecer a colaboração com os melhores pesquisadores de 
universidades de todo o mundo em projetos conjuntos de pesquisa. 

O segundo objetivo estratégico está relacionado com a implementação de uma estratégia de comunicação mais 
eficiente, mas também com o envolvimento dos investigadores integrados num conjunto de atividades 
académicas e de divulgação. 

O terceiro resultado estratégico assenta na associação ao Programa de Doutoramento em Economia e no 
acolhimento de vagas de pós-doutoramento. Uma ação inovadora em 2018-22 consistirá num programa de 
acolhimento de bolseiros visitantes de longa duração, para além dos convidados a leccionar Análise Económica 
Avançada. 

 

DESTAQUES 

Até 2021, o Centro de Economia e Finanças da 
Universidade do Porto (cef.up) acolhia a investigação 
e a formação doutoral da Universidade do Porto 
essencialmente realizada nas áreas da Economia e 
das Finanças. 
Em 2021 o cef.up reviu os seus Estatutos e 
Regulamento Interno, consagrando e criando 
condições institucionais e operacionais para a 
inclusão na Unidade de toda a investigação realizada 
na Universidade também na área da Gestão. 
A direção eleita passou a integrar dois 
docentes/investigadores do agrupamento científico 
da Economia e um docente/investigador do 
agrupamento científico da Gestão.  
Foi criado um grupo de investigação adicional, 
passando a existir quatro grupos de investigação e 
quatro investigadores principais, que integram a 
direção da Unidade.  
A investigação está estruturada nos grupos 
Macroeconomics and Growth (MacGrow), Markets 
and Industrial Organization (MarkIno), 

Oerganizations and Management (OrgMan) e Theory 
and Methods) TheoMet. 
Com o alargamento do âmbito do cef.up, toda a 
investigação nas áreas fundamentais da Faculdade 
de Economia da Universidade do Porto passou a ser 
passível de apoio. Ademais, ambos os Programas 
Doutorais – Economia e Gestão – passaram a ser 
acolhidos pelo cef.up. 

 

Em 2021, continuando uma das suas missões 
estruturais mais nucleares, o Centro de Economia e 
Finanças da Universidade do Porto (cef.up) acolheu 
o Programa de Doutoramento em Economia, e 
iniciou o acolhimento do Programa de 
Doutoramento em Gestão. 
O acolhimento e apoio direto aos Programas 
doutorais consubstanciou-se em especial nas 
seguintes atividades.  
Contratatação de investigadores especialistas para 
lecionar módulos avançados embutidos na parte 
curricular dos Programas de Doutoramento da FEP.  
Apoio financeiro a estudantes para apresentação de 
trabalhos em curso em eventos científicos externos 
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e para a frequência de cursos breves sobre tópicos 
não lecionados na FEP. 
Gestão da atribuição de 3 bolsas de doutoramento, 
com critérios de seleção diferentes dos da FCT, 
visando atrair estudantes de muito levado potencial. 
Organização do ‘PhD Welcome Day’, uma nova 
iniciativa de aproximação do cef.up aos estudantes 
de Doutoramento: apresentações por investigadores 
integrados, dando a conhecer o centro e as formas 
de apoio aos estudantes de doutoramento da FEP e 
ventilando as etapas do desenvolvimento e 
implementação de projetos de investigação. 
Promoveu-se, ainda, a interação informal entre os 
estudantes e um conjunto de investigadores. 

 

Uma das atividades do cef.up central para a criação 
de um ambiente de promoção da investigação de 
elevada qualidade é a realização de seminários de 
investigação. 
Em 2021 as quatro séries de seminários funcionaram 
em regime híbrido – presencial e em sala nas 
instalações do cef.up. 
ECO seminars: 8 seminários dados por 
investigadores externos, que apresentaram 
investigação recentes de elevada qualidade em 
diversas áreas da Economia. Seminários 
coordenados parcialmente com a unidade curricular 
de Advanced Economic Analysis do Doutoramento 
em Economia.  
FIN seminars: 7 seminários dados por investigadores 
externos, que apresentaram investigação recentes 
de elevada qualidade em diversas áreas das 
Finanças. Seminários coordenados parcialmente 
com o Doutoramento em Gestão, o Doutoramento 
em Economia e o Mestrado em Finanças. 
MaR seminars: 9 seminários dados por 
investigadores externos, que apresentaram 
investigação recentes de elevada qualidade em 

diversas áreas da Gestão. Seminários coordenados 
parcialmente com a unidade curricular de Seminário 
do Doutoramento em Gestão. 
WiP seminars: 6 seminários dados por investigadores 
internos e estudantes de Doutoramento FEP/cef.up, 
que apresentaram peças de investigação em curso 
para debate interno. 

 

Em 2021 o cef.up deu os primeiros passos da criação 
de um Data Center que visa potenciar a investigação 
aplicada no centro, melhorando os recursos 
disponíveis a dois níveis. 
Por um lado, o Data Center organizará de forma 
sistematizada os recursos de bases de dados 
disponíveis no cef.up, e aumentará o acesso por 
investigadores e estudantes de doutoramento a 
esses dados. Incluirá bases de dados produzidas por 
entidades externas, em muitos casos obtidas por 
protocolos específicos a celebrar com tais entidades 
– especialmente micro-dados. Incluirá, ainda, dados 
criados por investigadores cef.up na sua 
investigação. No cômputo, o Data Center será um 
enorme repositório de dados e constituirá uma 
vantagem competitiva para o cef.up. 
Por outro lado, o Data Center dotará o cef.up de 
capacidades de armazenamento e processamento 
de dados e de modelos sem paralelo. Para tal, foi 
adquirido um slot de capacidade de memória e de 
processamento na UP Digital, em regime modular, 
salvaguardando resiliência e redundância de 
recursos, e flexibilidade de alargamento da 
capacidade disponível a qualquer momento. 
A par da celebração do contrato com a UP Digital, o 
cef.up renegociou licenças STATA, de natureza 
múltipla, incluindo de multiprocessador. 
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CEFT - CENTRO DE ESTUDOS DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE 

O CEFT é uma Unidade de Investigação centrada no domínio dos 
Fenómenos de Transporte (Calor, Massa e Quantidade de Movimento) 
e faz a ponte entre as principais áreas das engenharias química e 
mecânica.  Tem a Faculdade de Engenharia como instituição de 
acolhimento e desde 2021 é membro do AliCE - Associate Laboratory 

in Chemical Engineering. 

O CEFT iniciou a sua atividade em 1996. Em 2021, o CEFT contava com 51 investigadores, dos quais 26 
permanentes. Do corpo académico da FEUP pertencem ao CEFT dez docentes, quatro do Departamento de 
Engenharia Química, um do Departamento de Física e cinco do Departamento de Engenharia Mecânica. Há 
igualmente investigadores do CEFT que são docentes nos Politécnicos de Viana do Castelo (2) e Viseu (2), Instituto 
de Engenharia de Coimbra (1) e Universidade do Minho (1). Seis dos atuais docentes ingressaram na carreira 
académica após a realização do seu doutoramento no CEFT. O corpo de investigação conta ainda com cinco 
investigadores com contrato com a FEUP via FCT, dois dos quais permanentes via PREPAV. Outros cinco 
investigadores têm contratos com a FEUP através de projetos nacionais/europeus. O CEFT conta atualmente com 
25 alunos de doutoramento. 

A vocação do CEFT reside essencialmente na investigação fundamental, na qual tem alcançado um sucesso 
significativo. A disseminação do conhecimento, uma atividade social imperativa, e a formação de jovens 
pesquisadores altamente qualificados também são objetivos importantes do CEFT. A equipa do CEFT publicou, 
nos últimos cinco anos (2016-2021), 210 artigos em periódicos ISI revistos por pares e apresentou mais de 250 
comunicações em conferências internacionais. No mesmo período, 20 jovens investigadores concluíram o seu 
doutoramento. 

 

DESTAQUES 

O projeto AI_SimulCAD é formado por um consórcio 
que reúne o CEFT, o Imperial College of London, a 
empresa holandesa Medis Medical Imaging Systems, 
o Centro Clínico Académico de Braga (CCAB) e a 
consultora INOVA+. O projeto foi submetido ao 
abrigo das candidaturas do Horizonte Europa, com o 
seguinte título: AI_SimulCAD: AI-driven tool for non-
invasive assessment of coronary artery disease (CAD) 
progression. 
O projeto visa ao desenvolvimento de uma 
ferramenta que fará uso de sistemas híbridos de 
inteligência artificial (AI) para identificar 
dependências e correlações entre fatores de risco. A 
ferramenta será capaz de analisar cada paciente 
combinando dados clínicos, avaliação funcional não 
invasiva com indicadores morfológicos e 
hemodinâmicos (MHI) previamente extraídos de 
simulações numéricas do escoamento de sangue nas 
coronárias. 
O resultado deste projeto é um Sistema de Apoio à 
Decisão para identificar e acompanhar indivíduos 
com alto risco de progressão da doença coronária e 
implementar etapas de prevenção personalizadas 
baseadas em IA. Em última análise, levará a uma 
redução de mortes por doenças cardiovasculares e 
reduzirá o atual ónus económico da análise invasiva 
para determinar a progressão da doença. 

 
Diagrama ilustrativo das diferentes tarefas do projeto 

AI_SImulCAD 

 

Magnetorreologia do sangue humano para o 
desenvolvimento de novas terapias de tratamento. 
A ideia mais significativa deste projeto é fornecer à 
comunidade científica uma diretriz pioneira para 
prever a viscoelasticidade do sangue através da 
aplicação de campos magnéticos em escoamentos 
de corte e/ou extensionais uniaxiais. As principais 
questões a serem resolvidas são a relação da 
reologia do sangue com a intensidade e direção do 
campo magnético e a evolução da microestrutura do 
sangue sob a aplicação de forças magnéticas 
externas. Este novo conceito para caracterização do 
fluxo sanguíneo contribuirá para aplicações 
biomédicas com impacto direto na tecnologia, 
abrindo uma nova porta no desenvolvimento de 
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terapias de tratamento de pacientes onde a 
aplicação de pulsos magnéticos é crucial, como no 
caso de novos métodos terapêuticos contra o câncer 
ou para prevenir ataques cardíacos, por exemplo. A 
novidade deste trabalho está no fato de que, até o 
momento, não existem estudos com uma 
caracterização reológica completa do sangue sujeito 
a tensões de corte e a tensões extensionais. 

 

H2FC - International Summer School in Hydrogen & 
Fuel Cells Technology  
Esta Summer School, realizada em 16-18 junho, 
2021, reuniu os principais investigadores 
interessados em discutir desafios, progressos 
recentes, perspetivas futuras e aplicações 
emergentes na tecnologia de hidrogênio e células de 
combustível. 
A H2FC Summer School foi organizada no âmbito dos 
projetos HYLANTIC - Atlantic Network for Renewable 
Generation and Supply of Hydrogen to promote High 
Energy Efficiency - e UniRCell - Unitised Regenerative 
Fuel Cell for Efficient Renewable Energy Supply: from 
Materials to Device. 
Este evento pretendeu ser um fórum online aberto 
onde investigadores, profissionais de engenharia, 
decisores políticos e estudantes de pós-graduação se 
encontraram e aprenderam através de sessões 
online e atividades sociais – teve 246 participantes. 
Devido ao êxito do evento e à extensão para 
capitalização dos resultados do projeto Hylantic, 
prevê-se uma segunda edição do evento para junho 
de 2023. 

 
Poster de Divulgação da H2FC - International Summer School in 

Hydrogen & Fuel Cells Technology 

Os desafios impostos pelos incêndios florestais 
extremos tornaram-se recentemente uma das 
questões-chave da Agenda dos Governos europeus. 
O projeto DIF-Jacket (Development of an Innovative 
Firefighter Jacket; https://difjacketproject.fe.up.pt/) 
pretende fortalecer as competências tecnológicas e 
científicas em segurança ocupacional do pessoal de 
combate a incêndio. Este projeto multidisciplinar é 
coordenado pelo CEFT, em colaboração com os 
centros CeNTI e CITEVE, e com a participação 
especial da ENB. O seu objetivo é o desenvolvimento 
de um casaco de proteção térmica inovador para 
bombeiros através de um procedimento de 
otimização de design, baseado na aplicação de 
modelos numéricos. O projeto também apresenta 
uma forte componente de disseminação de modo a 
transferir informação útil às instituições Portuguesas 
de bombeiros. 
Das várias técnicas utilizadas no projeto, destaca-se 
o desenvolvimento de uma ferramenta numérica 
que permite testar um vasto leque de combinações 
de materiais e soluções, possibilitando descortinar 
problemas, ainda antes da construção dos primeiros 
protótipos. Tal, contribui para acelerar os ciclos de 
desenvolvimento experimental e reduzir a pegada 
ecológica desta tipologia de estudo (alinhado com a 
ODS 12). 
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Logótipo projeto DIF-Jacket 

 

HYLANTIC – Rede Atlântica para geração renovável e 
fornecimento de hidrogénio para promover alta 
eficiência energética - (Rede Atlântica para a 
Geração e Fornecimento de H2 Renovável de Alta 
Eficiência Energética) - Projeto Europeu, Programa 
Interreg. Este projeto que formalmente terminou em 
março de 2021 foi prorrogado até junho de 2023 e 
recebeu financiamento adicional para fins de 
capitalização. O CEFT foi responsável pela 
apresentação de uma patente (aceita pela UPIN). 
A HYLANTIC pretende estabelecer uma rede 
transnacional para o avanço, implementação e 
comercialização do hidrogénio como vetor 
energético para futura geração de energia no Espaço 
Atlântico. Esta rede pretende dar o seu contributo 
investigando soluções energeticamente eficientes 
para setores estratégicos da região atlântica, como 
transportes, transporte marítimo, fornecimento de 
energia ultrabaixa e/ou dispositivos portáteis e 
estacionários. 
O projeto inclui R&D de novos materiais e 
tecnologias inovadoras, combinados com técnicas 
avançadas de simulação e otimização para geração 
de hidrogénio por meio de energia renovável e de 
resíduos locais. Também está incluído no programa 
de pesquisa, o projeto de SISTEMAS DE 
ARMAZENAGEM seguros e SISTEMAS DE ENERGIA 
EFICIENT 

 
Consórcio do Projeto HYLANTIC 
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CERENA - CENTRO DE RECURSOS NATURAIS E AMBIENTE 

CERENA's goals are to develop research at the highest level of excellence related to the sustainable use of natural 
resources and other raw materials, including energy, as well as their impact on the environment. CERENA uses 
an approach that is simultaneously integrative, multidisciplinary and multi-scale, from the molecular level to the 
planetary scale. Researchers from different scientific fields - Earth, chemical and materials engineering - work 
together to achieve the same objectives by exploring the synergies that can arise from the combination of 
different knowledge areas. 

We are committed to finding solutions for current societal challenges, including those related to climate action, 
environment, health, raw materials and resource efficiency and, safe, clean and efficient energy, in order to 
contribute to achieving the goals of sustainable development and the progress towards a circular economy. 

 

DESTAQUES 

CAVALI - CADEIA DE VALOR DO LÍTIO 
The CAVALI project aims to develop up to the 
maximum limit considered as possible and feasible, 
the value chain of the production cycle of lithium-
based batteries for electric vehicles, thus enhancing 
the maximization of the added value resulting from 
the exploitation of the national resources of this 
metal. Portugal is currently the country with higher 
proven Li reserves on the European continent.  

 

SHS - Soil health surrounding former mining areas: 
characterization, risk analysis, and intervention 
The residues resulting from coal mining activities, Sb-
Au and W (N Portugal) deposited in heaps, represent 
a source of pollution in the surrounding soils and 
aquifers. Environmental pollution will be assessed to 
determine mitigation measures to restore the health 
of these resources. The sociological impact 
associated with the exploration of geological 
resources and the perception of risks and dangers for 
the population will be addressed. Two main areas in 
Northern Portugal were selected where metallic and 
non-metallic mineral mines operated: (i) the Sb-Au 
mines (mineralizations on the western flank of the 
Valongo Anticline) and W (Regoufe mining area); 
and, (ii) the Fojo heap, located near the Pejão coal 
mine, which was under self-combustion in 2017. In 
this framework, it is intended to carry out an 
integrated characterization of mining waste, soil and 
water affected by these mining structures, to 
identify environmental impacts, and contribute to 
their mitigation by assessing the health of soils and 
water. 

 

InTheMed- Innovative and Sustainable Groundwater 
Management in the Mediterranean. 
The main goal of InTheMED is to implement 
innovative and sustainable management tools and 

remediation strategies in five typical case studies, 
located between the two shores of the MED.  
The project will provide new modelling routines for 
determining the basic components of the water 
cycle, including economic, social and technical 
aspects (e.g. groundwater accumulation and 
storage), as 
- Enhanced knowledge about pollution sources and 
processes in order to attenuate the impact of 
anthropogenic activities on water resources 
availability and quality; 
- Energy efficiency enhanced technologies for 
wastewater and seawater treatment for 
unconventional renewable water resource 
production; 
- Protection of water resources quality from food 
production activities, i.e. by pollution reduction and 
remediation, for the sustainable ecosystem 
functioning; 
- Cost-effective and high-efficiency managed aquifer 
recharge and retention measures for floodplain re-
naturalization; 
- Resources production (desalination and treated 
wastewater) integrated into water management 
system, with assessed economic and environmental 
impacts. 

 

BETTER PLASTICS project aims to be the Mobilizing 
Project of the Plastics Sector in Portugal and leverage 
the transition of this sector to a circular economy. It 
comes from an initiative of APIP, Associação 
Portuguesa da Indústria dos Plásticos, which intends 
to mobilize the private sector together with National 
Authorities, Universities and Citizens to the 
objectives of European Circular Economy. 

 

Clean4G-Conversition of CO2 from cement 
production process into a clean gaseous fuel for use 
in the same process-circularity in the process of 
cement emissions. 
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CF-UM-UP - CENTRO DE FÍSICA DAS UNIVERSIDADES DO MINHO E DO PORTO 

The University of Porto section of CF-UM-UP is a research unit devoted to 
fundamental research in Theoretical Physics, covering a wide range of 
subjects based in four main lines: Quantum Fields and Gravitation, Quantum 
Matter, Physics of the Earth System, and the Physics of Nonlinear Systems.  

As a Research Unit in theoretical physics, it contributes to the training of young students and researchers, not 
only in its main subjects, but also in developing their skills with computing and digital technologies, scientific 
communication, and collaboration skills. 

The research in quantum matter deals with research on the electronic properties of novel types of materials that 
have high potential for application in future electronic devices, rendering them cheaper (therefore more easily 
available) and energetically more efficient. Such devices are expected to be used in industry, communication 
technologies and education. 

The research in the physics of the earth system aims to establish a physical framework for the Earth System and 
study the implications for the understanding of climate change. 

 

DESTAQUES 

Non-linear Optics of 2D materials in Universities of 
Porto and Minho: Portugal 
POCI-01-0145-FEDER-028887 
This project joins teams in Universities of Minho and 
Porto in a theoretical and experimental study of non-
linear optical response coefficients of layered 
materials, like the transition metal dichalcogenides, 
Graphene bi-layers and multi-layers, and Van der 
Waals heterostructures. Some of these materials 
have shown one of the most desirable properties of 
non-linear optics: strong response over wide band of 
frequencies. The project focuses on developing 
theoretical and computational tools for a systematic 
study of 2D materials. These tools will model the 
optical response as function of frequency, and allow 
us to address the experimental results obtained in 
the project, in a ultra-short pulse laser facility, that 
will provide data on time resolved relaxation 
mechanisms, and non-linear index of refraction. One 
major area of concern of the project is the training of 
young researchers. Based on current students in PhD 
and Master, as many as 5 PhD thesis may result from 
this project. 

 

Quantum Matter Summer Program 2021 
Quantum Materials are now at the center of modern 
material research and have begun driving disruptive 
innovation. The "Quantum Matter Summer Program 
2021" was aimed at motivating and training students 
to work in this promising and dynamic research field. 
The program consisted of two activities: 
1) Research internship funded by FCT under the 
“Verão com Ciência 2021” program. During a period 
of one month, six students were embedded in the 
research unit, undertaking one of the proposed 
research projects. 

2) Summer School. Three days of online lectures and 
3 days of presential hands-on tutorials, targeting 
Master students in Physics. More than 20 students 
received advanced training and developed problem-
solving skills in modern topics of Condensed Matter 
Physics. The school took place in September, at IPB – 
Bragança. 
The "Quantum Matter Summer Program 2021" was 
also part of the activities of the National Network 
QM@pt (https://quantummatterpt.weebly.com), a 
network that brings together researchers working in 
Portuguese institutions in the field of Quantum 
Materials, to promote the creation of a critical mass 
of researchers necessary to render Quantum Matter 
in Portugal a dynamic field. 

 

Simons Collaboration on the Non-perturbative 
Bootstrap 
Quantum field theory (QFT) is a universal language 
for theoretical physics, describing the Standard 
Model of particle physics, early universe inflation, 
and condensed matter phenomena such as phase 
transitions, superconductors, and quantum Hall 
fluids. A triumph of 20th century physics was to 
understand weakly coupled QFTs. However, weakly 
interacting systems represent a tiny island in theory 
space and cannot capture many of the most 
interesting physical phenomena. 
The critical challenge for the 21st century is to map 
and understand the whole space of QFTs, including 
strongly coupled models. This is the main goal of the 
Simons Collaboration on the Nonperturbative 
Bootstrap. Meeting this challenge requires new 
physical insight, new mathematics, and new 
computational tools. Our starting point is the 
astonishing discovery that the space of QFTs can be 
determined by using only general principles: 
symmetries and quantum mechanics. By analyzing 
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the full implications of these general principles, one 
can make sharp predictions for physical observables 
without resorting to approximations. This strategy is 
called the bootstrap. 
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CIAFEL - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM ACTIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E LAZER 

O Centro de Investigação em Atividade Física, Saúde e Lazer, adiante designado 
por CIAFEL, é uma unidade de investigação e Desenvolvimento acreditada e 
avaliada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e tem como 
instituição de acolhimento a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
(FADEUP). 

O CIAFEL tem por finalidade o reforço da atividade de investigação e 
desenvolvimento tecnológico nas áreas de interface das Ciências do Desporto 
e das Ciências da Saúde na Universidade do Porto. Deste modo, o CIAFEL 

desenvolve as suas atividades estabelecendo um elo de ligação entre três âmbitos fulcrais da sua missão: o 
ensino e a formação pós-graduada, as atividades de extensão comunitárias e a investigação científica. 

 

DESTAQUES 
Ciclo de conferências Atividade Física e Saúde. 

 

Intervenção Comunitária - Programa de Atividade 
Física para a 3ª idade: Mais Ativos Mais Vividos. 

 

Formação Contínua- Ação credita no Âmbito   do 
projeto_ ACTIvate: ACTivate classroom teachers - 
Teachers on the Move. 

 

Organização e liderança dos cursos de 
Doutoramento (Atividade Física e Saúde e o de 
Fisioterapia). 

 

Edificação e equipamento: Equipa o laboratório com 
equipamentos de apoio ao plano estratégico do 
CIAFEL. 
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CICGE - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIAS GEO-ESPACIAIS 

CICGE promotes sustainable development through innovation in the areas of Earth 
Observation and Space Sciences. 

In 1975 researchers from the Astronomical Observatory from the Porto University 
started the Center of Astronomy from the University of Porto. With the 
advancement of space exploration the center expanded its scope to include Remote 
Sensing and Earth Observation and in 1998 its name was changed to "The Center 

for Research in Geo-Space Sciences." Besides fundamental science driven research CICGE provides services and 
develops software for ESA [Proba3 mission], the Square Kilometre Array Observatory, and GSA [Galileo Reference 
Centres]. 

 

DESTAQUES 

ASPIICS on PROBA3 
PROBA-3 is a mission devoted to the in-orbit 
demonstration (IOD) of precise formation flying 
techniques and technologies for future ESA missions. 
The mission includes two spacecraft. One of them 
will act as an external occulter for scientific 
observations of the solar corona from the other 
spacecraft, which will hold the ASPIICS coronagraph 
instrument, under CSL responsibility. 
The ASPIICS instrument on PROBA-3 looks at the 
solar corona through a refractive telescope, able to 
select 3 different spectral bands: Fe XIV line at 
530.4nm, He I D3 line at 587.7nm, and the white-
light spectral band [540 to 570nm]. The external 
occulter being located at ~ 150 meters from the 
instrument entrance, will allow ASPIICS to observe 
the corona really close to the solar limb, probably 
closer than any internally or externally occulted 
coronagraph ever observed. One of FCUP CICGE's 
researchers is a co-investigator on ASPIICS. 

 
Proba-3's pair of satellites. Proba-3 satellites form an artificial 
eclipse to enable scientific studies of the solar corona. Credit: 

ESA 

 

SKAO 
The Square Kilometre Array [SKA] is a very large 
radiotelescope to be installed in Africa and Australia. 
Portugal is a founding member of the SKA 

Observatory (SKAO)  and since 2014 CICGE has 
participated on the design and bridging periods. In 
2021 two researchers from CICGE were indicated by 
FCUP as key persons in a proposal to participate in 
the construction phase of SKAO. As a result FCUP was 
chosen to provide software development services to 
SKAO, starting in January 2022. 

 
The core of the MeerKAT radio telescope, a SKA precursor, 

shortly before completion. Credit: South African Radio 
Astronomy Observatory 

 

Galileo Reference Center - Member States (GRC-MS). 
The primary mission of the Galileo Reference Centre 
[GRC] is to perform independent monitoring of the 
Galileo Open Service and Commercial Services  data 
dissemination performance  and  report  it  to  the  
relevant  stakeholders.  It  provides  European  GNSS  
Agency   as  the  service  provider, with  an  
independent  means  of  evaluating  the performance  
of  the  Galileo Service  Operator  [GSOp] and  quality  
of  the  signals  in  space.  It  is  fully  independent  of  
the  system  and  the GSOp  with  respect  to  both  
the  technical  solution  [hardware/software,  
reference  products,  etc.]  and operations. CICGE 
researchers participate in the workpackages related 
to evaluating performance of Galileo for airborne 
GNSS applications. 
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Galileo satellite in orbit. Credits: ESA-P. Carril 

 

MONTOBEO - Montesinho Biodiversity Observatory: 
An Eearth Observation 
Tool For Biodiversity Conservation.  
MONTOBEO implements an early-warning system, 
using time series of satellite remote sensing [SRS] 
data and ecological niche models [ENMs] to identify 
changes on habitat quality and therefore estimate 
species’ extinction risk over time and space. Until 
now, species extinction estimations have been based 
on ground data, normally using population data. This 
is the first time an ENM approach using only SRS time 
series, is used to estimate the species-specific 
extinction risk based on analyses of habitat quality 
trends. 
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CIFI2D - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO, FORMAÇÃO, INOVAÇÃO E INTERVENÇÃO EM DESPORTO 

O CIFI2D procura promover e realizar investigação e formação de 
investigadores no domínio do desporto, bem como a transferência e aplicação 
dos conhecimentos e saberes existentes para os diferentes contextos e ofícios 
do desporto. 

Nesse sentido, o CIFI2D realiza: 

- investigação em várias áreas do desporto e afins; 

- formação e treino de estudantes pós-graduados, especialistas e técnicos nacionais e estrangeiros; 

- educação contínua e difusão científica; 

- consultoria, avaliação e diagnóstico nas diversas áreas que percorre; 

- serviços e intervenções na comunidade. 

 

DESTAQUES 

REACT - Return-to-action after the COVID-19 
pandemic: what families, physical educators 
teachers and communities need to know about 
children growth, motor development and health 
behaviours (PTDC/SAU-DES/2286/2021). 

 

Em busca da excelência no desporto. Um estudo 
longitudinal-misto em jovens atletas (INEX). 

 

Crecimiento, desarrollo motor y comportamientos 
relacionados con la salud en una etapa pos-covid. Un 
estudio multinivel en niños peruanos de 

instituciones educativas y zonas geográficas 
diferenciadas. 

 

Experienti@ 

 

New approach of research in physical activity and 
sport from mixed methods perspective 
(NARPAS_MM) [SPGC201800X098742CV0]. 
Subprojeto: Mixed method approach on 
performance analysis (in training and competition) in 
elite and academy sport [PGC2018- 098742-B-C33]. 
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CIIE - U.PORTO - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO EDUCATIVAS 

O CIIE – Centro de Investigação e Intervenção Educativas da FPCEUP é uma 
unidade de I&D que promove o desenvolvimento de investigação de 
excelência sobre questões-chave do domínio educativo e social, visando 
contribuir para o avanço do conhecimento em educação e promovendo a 
inclusão, a justiça social e a cidadania ativa. Fundado em 1988, o CIIE combina 
excelente capacidade e experiência da sua equipa de investigadores/as, 
tendo conseguido alcançar grande sucesso na atração de financiamento 
externo, e estando atualmente envolvido em numerosos projetos de I&D, 
financiados por agências nacionais e europeias, e em programas e redes 
internacionais de investigação. 

O CIIE organiza-se em nove áreas estratégicas, dispositivos de mobilização 
científica transversais para que concorrem todos os esforços de investigação: 

Envolvimento de jovens vulneráveis na educação e formação; Desafios educacionais contemporâneos para 
migrantes e refugiados; Empoderamento e inclusão através da educação digital artística; Cidadania, 
comunicação e literacia em saúde e bem-estar; Ensino superior, inovação e diversidade; Educação comunitária, 
participação e mudança social; Formação, equidade e profissão docente; Avaliação e políticas públicas em 
educação; e Gestão pedagógica e participação democrática. 

A formação avançada é também um dos grandes eixos de desenvolvimento. O CIIE encontra-se profundamente 
articulado com o Programa Doutoral e com o Mestrado em Ciências da Educação da FPCEUP, e está envolvido 
na organização de vários outros cursos. Oferece aos seus doutorandos/as condições atrativas de 

formação avançada e desenvolvimento de carreira, num ambiente estimulante e internacionalizado. Integra-os 
em comunidades de práticas de investigação, grupos de investigação e formação que se organizam em torno de 
áreas temáticas de especialização e interesses de investigação. 

Na última avaliação de unidades de I&D (2019), a FCT atribuiu ao CIIE a classificação de Excelente. 

 

DESTAQUES 

Início de dois Projetos Estruturados de I&D&I 
(Healthy Waters-Identification, Elimination, Social 
Awareness and Education of Water Chemical and 
Biological Micropollutants with Health and 
Environmental Implications; 
ClimActiCCidadaniaPeloClima: Criando Pontes entre 
Cidadania e Ciência para a Adaptação Climática) com 
a coordenação e/ou participação ativa do CIIE, que 
envolvem parcerias estratégicas e multidisciplinares 
da UPorto, com outras universidades portuguesas 
e/ou com importantes stakeholders locais (e.g., 
escolas e CCDR-N), articulando cidadãos, ciência e 
políticas públicas em duas áreas de missão do 
Horizonte Europa (adaptação às alterações 
climáticas, incluindo a transformação societal; 
Oceanos, mares e águas costeiras e interiores 
saudáveis) com impacto ao nível regional. Estes 
projetos vêm reforçar uma linha de investigação 
estratégica com foco na educação ambiental e na 
capacitação para a transformação social através da 
transferência de conhecimento em espaços de 
educação formal e não formal, e através da 
consciencialização e envolvimento cívico dos 
cidadãos e instituições na resolução dos problemas 
socioambientais em tempos de “emergência 

climática” (utilização privilegiada de metodologias 
participatórias). 

 

Modernização da revista Educação, Sociedade & 
Culturas (ESC) publicada pelo CIIE/UP, uma revista 
académica com arbitragem científica, de acesso 
aberto e multilingue criada em 1994. A grande 
aposta na renovação e incremento da qualidade e 
visibilidade da ESC, com aumento do investimento 
em recursos humanos e materiais, criação de uma 
estrutura sólida de produção editorial, renovação do 
corpo editorial, introdução de nova imagem gráfica, 
edição do 3º número anual e migração 
para o portal OJS da UP, visa tornar a ESC uma revista 
de referência e indexada nas mais reconhecidas 
bases de dados internacionais. A agilização e 
modernização dos processos de submissão, revisão, 
publicação e disseminação, com contributos cada 
vez mais internacionais, darão novo fôlego à 
prossecução dos seus objetivos iniciais: divulgar 
conhecimento produzido nas ciências da educação 
em relação com os problemas sociais; ser um espaço 
de debate científico de questões educativas 
relacionadas com diversidade, diferença, exclusão, 
desigualdade e injustiça social (global e local); 
promover análise crítica de políticas e práticas 
socioeducativas desenvolvidas formal e 
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informalmente; ser uma plataforma de 
internacionalização da investigação em educação. 

 

Continuação do esforço adicional orientado para a 
formação avançada, promoção do emprego 
científico e do desenvolvimento de carreiras 
científicas através do reforço da contratação de 
jovens investigadores/as doutorados/as e 
consolidação do plano de emprego científico do 
CIIE/UP, alargando-o na medida do possível a fases 
mais avançadas da carreira científica, fazendo uso 
dos vários instrumentos do Programa de Estímulo ao 
Emprego Científico da Fundação para a Ciência e a 
Tecnologia (FCT), mas também promovendo a 

participação noutros programas internacionais (ex. 
ERC). Nomeadamente, através da contratação, no 
primeiro semestre de 2021, de três investigadoras 
(duas delas investigadoras auxiliares) através do 
CEEC Individual; da candidatura com sucesso à 
segunda edição do CEEC Institucional, em parceria 
com o CPUP, que permitirá a contratação de 
investigador principal; do término de concurso no 
âmbito do financiamento estratégico do CIIE de 
quatro investigadoras por um período de até 3 anos; 
da abertura de dois concursos para 3 novas posições 
também no âmbito do plano 2020-2023 do CIIE, 
assim como no âmbito de projetos de I&D. 
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CIIMAR - CENTRO INTERDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO MARINHA E AMBIENTAL 

Fundado em 2000, o CIIMAR tem como missão promover a investigação 
de excelência, o desenvolvimento tecnológico, a formação e o apoio a 
políticas públicas, contribuindo para avanços no conhecimento 
científico e na sustentabilidade dos ambientes marinhos e costeiros. A 
missão do centro tem por base um conjunto de valores, enquadrados 

com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que contribuem para uma compreensão 
e valorização partilhada dos Oceanos e dos seus recursos: Excelência, Inovação, Cooperação, Ligação à 
sociedade, e Sustentabilidade. 

A estratégia de investigação e inovação do CIIMAR está assente num ambiente multidisciplinar organizado em 
linhas temáticas que permitem abordar, de uma forma integrativa, importantes desafios científicos e societais: 
Alterações Globais e Serviços dos Ecossistemas; Biologia, Aquacultura e Qualidade dos Produtos Alimentares de 
Origem Aquática; e Biotecnologia Marinha. Para tal, mobiliza uma equipa multidisciplinar e altamente qualificada 
(incluindo 223 doutorados), abrangendo uma vasta diversidade de competências científicas e tecnológicas. 
Integra investigadores da Universidade do Porto (ICBAS, FCUP, FFUP, FEUP e FDUP), do Politécnico do Porto, da 
Universidade da Madeira e do IPMA.  

O CIIMAR publica anualmente cerca de 530 artigos em revistas internacionais indexadas e apoia 230 teses de 
doutoramento e mestrado, e participa em redes de conhecimento e inovação a nível global (ex. MARBEF, 
EUROMARINE, EPBRS, EATIP, ICES, EOOS, AtlantOS, GEO BON, MBON, EMB) e nacional (ex. Fórum Oceano, 
BLUEBIO ALLIANCE, COLAB B2E).  

O centro dispõe de laboratórios bem equipados, plataformas tecnológicas, instalações de cultivo e 
experimentação animal certificadas, e integra infraestruturas de investigação de relevância europeia: EMBRC-
ERIC, EMSO-ERIC, MIRRI-PT, OPENSREEN-PT e BioData.PT. 

O CIIMAR obteve a classificação de "Excelente" na avaliação internacional das instituições de I&D da FCT. 

 

DESTAQUES 

Programa BYT CIIMAR – BYT, BYT+ e BYT PhD 
O programa Blue Young Talent (BYT) do CIIMAR 
oferece aos alunos de licenciatura, de mestrado e de 
doutoramento a oportunidade de desenvolverem os 
seus projetos de investigação num ambiente 
científico de excelência. Os candidatos selecionados 
têm a oportunidade de realizar os seus projetos 
científicos, durante 10 meses, integrados numa 
equipa de investigação do CIIMAR, nas áreas da 
biotecnologia marinha, alterações globais e serviços 
dos ecossistemas, conservação, aquacultura e 
nutrição. Os jovens talentos são envolvidos num 
ambiente estimulante e beneficiam da oportunidade 
de participar num conjunto de atividades de 
enriquecimento pós-graduado que potencie a 
excelência científica bem como o 
empreendedorismo na área do mar e a sua inserção 
no mercado de trabalho. Todas as edições do 
programa finalizam com a apresentação pública dos 
trabalhos desenvolvidos e a atribuição de um prémio 
ao melhor projeto BYT que irá proporcionar a 
divulgação do trabalho à comunidade científica e/ou 
empresarial através da participação num congresso 
internacional. 

 
Sessão de encerramento e entrega do prémio da edição do 

programa BYT 2020-2021 

 

Vacinas orais para prevenir doenças em peixes 
O projeto PROBIOVACCINE pretende desenvolver 
vacinas orais para aquacultura. As vacinas orais são 
uma necessidade crescente em aquacultura, que 
procura estratégias de vacinação em massa e 
alternativas às vacinas injetáveis que são 
dispendiosas e trabalhosas, requerendo o 
manuseamento individual dos peixes.  
A tecnologia ProbioVaccine corresponde à exposição 
de antigénios à superfície de probióticos 
previamente desenvolvidos e patenteados por nós 
para aplicação em peixes, gerando assim produtos 
híbridos. Ao fornecer novas estratégias de combate 
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a doenças, que constituem um entrave ao 
desenvolvimento sustentável da aquacultura e uma 
ameaça à saúde pública, terá um grande impacto na 
economia e na sociedade. O PROBIOVACCINE gerará 
também conhecimento científico fundamental 
relativamente à imunologia de peixes. O projeto 
PROBIOVACCINE está em conformidade com os 
objetivos da agenda UN2030, e como visa agentes 
zoonóticos emergentes, na atual era pós-
antibióticos, onde a diminuição da eficácia dos 
antimicrobianos pode transformar infeções menores 
num problema global, este projeto está alinhado 
com o conceito ONE HEALTH, que reconhece a 
interdependência da saúde humana, animal e 
ambiental. 

 
Células esporulantes de uma estirpe ProbioVaccine, observadas 

por microscopia de contraste de fase 

 

Investigação de cetáceos, dos genes à conservação 
Os cetáceos são espécies-chave nos ecossistemas 
marinhos e um grupo icónico historicamente ligado 
à espécie humana. A colonização dos ecossistemas 
aquáticos por mamíferos terrestres ancestrais 
representa um dos grandes eventos evolutivos na 
história dos mamíferos. A conservação das 
populações mundiais de cetáceos encontra-se em 
risco em consequência do Antropoceno, sofrendo de 
diversas ameaças como a pesca intensiva, o tráfego 
marítimo, a poluição e as alterações climáticas. No 
âmbito de vários projetos, investigamos a biologia, 
evolução e conservação deste grupo, procurando 
elaborar no conhecimento genético e na perda de 
genes enquanto mecanismo essencial no seu 
percurso evolutivo. Estudamos a diversidade, 
abundância, distribuição e habitat destas espécies 
no Nordeste do Oceânico Atlântico, bem como o 
impacto das alterações climáticas. O CIIMAR integra 
um projeto Europeu focado na problemática das 
interações pesca-cetáceos. Investigamos e 
otimizamos técnicas para a monitorização não-
invasiva de cetáceos em ambiente marinho: análises 
de amostras de sopro para o estudo do microbioma 
respiratório e utilização do DNA ambiental para a 
deteção de material genético destes animais. 

 
Grupo de roazes-corniveiros, Tursiops truncatus (@RaulValente) 

 

Deteção de Sars-cov2 em águas residuais da cidade 
do Porto 
Ao longo dos últimos dezoito meses, o CIIMAR tem 
monitorizado semanalmente a presença de SARS-
CoV-2 nas águas residuais afluentes às estações de 
tratamento de águas residuais do Porto. Os dados 
são trabalhados em conjunto com as Águas e Energia 
do Porto, ISPUP e os ACES do Porto, de forma a 
permitir o desenvolvimento de uma ferramenta 
epidemiológica preditiva baseada nas análises das 
águas residuais. O objetivo deste projeto pioneiro é 
responder a uma urgência nacional e também 
europeia para a monitorização integrada do SARS-
CoV-2 em águas residuais. Com uma abordagem 
preditiva, este sistema inovador vem verificar e 
confirmar a eficiência dos processos de tratamento 
na eliminação do vírus nas águas residuais das ETARs 
do Porto. 
O projeto iniciou-se em maio de 2020, tendo o 
CIIMAR começado por validar um método sensível 
de deteção e quantificação do SARS-CoV-2 nas águas 
residuais. O estudo avançou com a otimização dos 
métodos de amostragem, preservação, 
concentração, isolamento de RNA, deteção e 
quantificação do vírus SARS-CoV-2 por RT-qPCR. Até 
ao final de 2021 foram quantificadas por qPCR mais 
de 200 amostras colhidas semanalmente nas ETAR 
de Sobreiras e do Freixo. 

 
Esquema relativo à otimização do método para deteção e 

monitorização de SARS-CoV-2 em águas residuais da cidade do 
Porto (Tomasino et al. 2021; 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148467) 
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Obtenção da certificação ISO 9001 
A certificação ISO 9001, é desde o ano de 2020 um 
objetivo do CIIMAR, de forma a consolidar os 
serviços de apoio à estratégia e operações, 
fomentando a sua melhoria contínua, uma maior 
eficácia/eficiência dos serviços e consequências 
diretas na gestão e execução dos projetos de 
investigação.  
Desde janeiro de 2021 que o CIIMAR é certificado 
pela AENOR (certificação n.º ER-0001/2021) no 
âmbito do Sistema de Gestão de Qualidade 
conforme com a norma ISO 9001:2015 para as 
seguintes atividades: 
- Gestão de Serviços e Projetos de Investigação e 
Desenvolvimento na área da Biotecnologia Marinha, 
Aquacultura e Monitorização Ambiental. Fazem 
parte do Sistema de Gestão de Qualidade: 
Submissão de candidaturas a projetos financiados, 
Gestão financeira de projetos, Registo de patentes, 

Recursos Humanos, Infraestruturas, Compras, 
Divulgação de Ciência e Tecnologias da Informação. 
- Gestão do Biotério de Organismos Aquáticos 
(BOGA). 
Após a certificação, em novembro de 2021, foi 
promovida a 1ª auditoria de acompanhamento que 
veio reforçar o processo de melhoria contínua com o 
qual o CIIMAR está comprometido, visando o 
aumento do grau de satisfação dos nossos 
investigadores, serviços e clientes. 

 
Selo ISO 9001 CIIMAR 
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CIJE - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO JURÍDICO-ECONÓMICA 

O Centro de Investigação Jurídico-Económica (CIJE) é uma Unidade 
de Investigação e Desenvolvimento integrada na Faculdade de 
Direito da Universidade do Porto (FDUP). A sua principal missão é 
promover e desenvolver investigação nas áreas jurídicas, tanto a 
nível nacional como internacional.  

Inicia o seu processo de formação em 1998 e começa a sua atividade científica no ano de 1999, com o 
reconhecimento e apoio financeiro da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. (FCT). Desde então tem vindo 
a ser avaliado internacionalmente.  

Ao longo deste percurso, o CIJE participou em projetos internacionais, em parceria com universidades 
estrangeiras e organizações internacionais e prestou serviços à comunidade nacional e internacional, de 
relevância e impacto significativos.  

Paralelamente, o CIJE, através dos seus investigadores, tem vindo a prestar uma colaboração contínua à FDUP e 
a outras UO’s da U.Porto e de outras Universidades, promovendo e participando ativamente em cursos de pós-
graduação e de mestrado em todas as áreas do Direito. 

A sua atividade de investigação centra-se também na orientação de projetos de investigação, de doutoramento 
e de pós-doutoramento, divulgando os seus resultados a nível nacional e internacional através da organização e 
participação em conferências e eventos similares. 

 

DESTAQUES 

Ciclo de Webinars – A Adesão de Portugal à CISG. O 
Centro de Investigação Jurídico-Económica da 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto 
(CIJE/FDUP) realizou, em parceria com a Comissão 
das Nações Unidas sobre o Comércio Internacional 
(UNCITRAL), um ciclo de Webinars sobre a adesão de 
Portugal à Convenção das Nações Unidas sobre 
Contratos para Venda Internacional de Mercadorias, 
integrado nas comemorações CISG@40. 

 
Cartaz do Ciclo de Webinars 

 

Seminário Internacional “Vulnerabilidade e 
Diversidade: Direitos Fundamentais em Contexto”, 
que corresponde ao último dos quatro que estavam 
previstos para o projeto de investigação CIJE/FCT 
com o mesmo nome. Teve como objetivos a 
discussão das conclusões das Atas publicadas dos 
seminários de 17 de abril de 2018 (Autonomia e 
capacitação: os desafios dos cidadãos portadores de 
deficiência), 5 de abril de 2019 (Nós e os Outros: 
Alteridade, Políticas Públicas e Direito) e 30 de 
outubro de 2020 (Vulnerabilidade e direitos: Género 
e diversidade) e a discussão do respetivo 
entrecruzamento conceptual com vista à construção 
de conclusões do projeto. 
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Cartaz do Seminário 

 

Congresso "A Arte Saiu à Rua: a Tutela Jurídica do 
Graffiti". Neste Congresso pretendeu-se dar 
resposta a algumas indagações da street art nos 
campos do Direito Civil e do Direito Penal, não 
descurando a sua abordagem criminal, sociológica, 
cultural e económica. Para tal reuniu-se um conjunto 
de investigadores do CIJE e de outras unidades de 
I&D nacionais e internacionais, habilitados a refletir 
sobre esta realidade multiforme e que dará 
brevemente origem a uma publicação, a qual será a 
primeira do género no nosso país, de feição 
multidisciplinar. 

 
Cartaz do Congresso 

 

17.º Congresso Nacional de Bioética – 26 e 27 de 
novembro de 2021, subordinado à temática “O 
nosso futuro pós pandémico”, em parceria com a 
FMUP e com a Associação Portuguesa de Bioética. 

 
Cartaz do Congresso 

 

Em 5/11/2021, foi aprovada na Assembleia da 
República a Lei de Bases do Clima (Lei n.º 98/2021, 
de 31/12), depois de um processo de criação e ampla 
concertação levado a cabo principalmente na 
Comissão parlamentar de Ambiente, Energia e 
Ordenamento do Território. Este novo instrumento 
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legal é crucial para alinhar a política climática 
portuguesa das próximas décadas com os objetivos 
do Acordo de Paris. 

Neste processo participativo, o CIJE teve um papel 
particularmente ativo, tendo sido o primeiro 
responsável pela investigação de base que resultou 
na consideração do “clima estável” como Património 
Comum da Humanidade (art. 15.º, al. f)), 
comprometendo Portugal a promover este 
reconhecimento junto da ONU, o que, a acontecer, 
constitui uma importante evolução conceptual do 
Direito Internacional. O CIJE promoveu ainda o 
abaixo-assinado que recolheu a assinatura de 260 
académicos no sentido deste reconhecimento. 

 
Resolução da Assembleia da República n.º 324/2021 
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CINTESIS - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS DE SAÚDE 

A missão do CINTESIS – Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços 
de Saúde  é encontrar respostas e soluções, no curto prazo, para 
problemas de saúde concretos, sem nunca perder de vista a relação 
custo/eficácia. 

Sediado na Universidade do Porto, o CINTESIS orgulha-se da sua natureza multicêntrica, descentralizada e 
flexível, com uma estrutura que inclui 46 instituições parceiras (29 instituições de ensino superior, 12 
hospitais/instituições de saúde e 5 empresas de saúde) e polos em 6 instituições de Ensino Superior, mais 
concretamente em 5 Universidades (Universidade do Porto, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de 
Aveiro, Universidade do Algarve, Universidade da Madeira) e 1 Politécnico (Escola Superior de Enfermagem do 
Porto). 

No total, o centro agrega mais de 600 investigadores, em 26 grupos de investigação que trabalham em 3 grandes 
linhas temáticas: Medicina Preventiva & Desafios Societais (LT1), Investigação Clínica e de Translação (LT2) e 
Ciência de Dados, de Decisão & Tecnologias de Informação (LT3). 

 

DESTAQUES 

CR – Digital: Digitalizar a investigação clínica no 
Norte de Portugal” (NORTE-01-0145-FEDER-083448) 
cofinanciado pelo Programa Operacional Regional 
do Norte (NORTE 2020) através do Portugal 2020 e 
do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER). Instituições envolvidas: Centro Clínico 
Académico - Braga, Centro Hospitalar Universitário 
do Porto e Faculdade de Medicina da Universidade 
do Porto. 

 

IMAGE - Individualized gastric adenocarcinoma early 
diagnosis and improved patients survival: from liquid 
biopsies to a comprehensive management approach 
(Diagnóstico precoce do adenocarcinoma gástrico 
individualizado e melhoria da sobrevivência dos 
pacientes: de biópsias líquidas a uma abordagem de 
gestão abrangente). 

 

HEALTH-UNORTE: Setting-up biobanks and 
regenerative medicine strategies to boost research 
in cardiovascular, musculoskeletal, neurological, 
oncological, immunological and infectious diseases 
(NORTE-01-0145-FEDER-000039). Criação de 
biobancos e estratégias de medicina regenerativa 
para impulsionar a investigação em doenças 

cardiovasculares, músculo-esqueléticas, 
neurológicas, oncológicas, imunológicas e 
infecciosas. As 3 universidades que constituem a 
UNorte (UMinho, UPorto e UTAD) reuniu-se para 
colaborar numa proposta para defender a saúde 
investigação através da partilha de metodologias 
que melhorem a investigação no Região Norte do 
país. A missão é mobilizar os pontos fortes de as 3 
instituições parceiras, envolvendo os seus hospitais 
filiados, clínicas centros académicos para construir 
um sistema de colaboração capaz de estimular 
investigação translacional e clínica. 

 

Proposta e implentação da Licenciatura em Saúde 
Digital da FMUP no âmbito da  Transição Digital (TD) 
do Plano de Recuperação e Resiliência (PPR). 

 

Laboratório Associado RISE cuja missão é fortalecer 
a investigação em saúde, desde os estadios pré-
clínicos e clínicos até ao nível da comunidade, 
nomeadamente através da saúde digital, juntando 
Universidades e prestadores de cuidados de Saúde, 
no âmbito dos objetivos da política nacional para a 
Ciência e a Tecnologia. 
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CIPES - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DE POLÍTICAS DO ENSINO SUPERIOR 

O CIPES foi fundado em 1998 e, desde a sua criação, tem desenvolvido 
investigação académica no sentido da promoção do pensamento crítico 
e de uma compreensão informada sobre as questões políticas vitais que 
o ensino superior enfrenta, quer ao nível nacional, quer internacional. A 

amplitude e profundidade dos projetos e publicações englobam as principais questões relacionadas com as 
políticas de ensino superior e refletem a diversidade de origens académicas dos investigadores do Centro. 

O CIPES foi inicialmente fundado como um centro de investigação da Fundação das Universidades Portuguesas 
(FUP). Em 2006, foi decidido transformar o Centro numa associação privada fundada numa parceria entre as 
Universidades de Aveiro e do Porto, mas aberta a outras instituições de ensino superior. 

O CIPES é, atualmente, um dos mais importantes centros do mundo dedicados à investigação na área do ensino 
superior. 

 

DESTAQUES 

12th Euredocs Conference - Porto - 6-8 September 
2021 
EUREDOCS is a network of European doctoral 
students researching on issues related to the 
Europeanization of higher education and research. 
The network gathers doctoral students and those 
awarded the doctoral degree in the last three years 
researching on European higher education issues. It 
aims to facilitate and enhance communication 
among them and to promote publication and 
dissemination of research results and enable 
exchange and mobility among young scholars in this 
field. 
EUREDOCS is an interdisciplinary network and 
accepts membership from doctoral students and 
recent doctoral awards in sociology, political science, 
economics, history, anthropology, and educational 
studies. 
The 12th EUREDOCS Conference focused on the 
topic: “HEIs coping with external and internal 
challenges” 

 

CHER 33rd Annual Conference - Promoting Closer 
Relations and Scholarly Dialogues Between 
European and Asian Higher Education Researchers 
Colaboração na organização da conferência anual do 
CHER - Consortium of Higher Education Researchers 
em formato online, dado que o CIPES é responsável 
pelo secretariado e coordenação do consórcio desde 
2013 (sendo seu Secretário-Geral o diretor da 
unidade - Prof. Pedro Nuno Teixeira). Este papel 
reconhece a importância do CIPES no panorama 
internacional, sendo um dos principais centros na 
área a nível europeu. 
A organização da conferência foi muito importante 
para suster a rede de colaborações nesta área de 
investigação e para promover novas colaborações 
entre investigadores europeus e asiáticos na área de 
estudos do ensino superior. 

 

Projeto Know-Best: Partnerships in Knowledge 
production: Beliefs, Strategies and Tensions. 
Este projeto visa avaliar o impacto das políticas da 
União Europeia em matéria de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT & I) em Portugal. O projeto pretende 
analisar se instituições e académicos mudaram as 
suas crenças e comportamentos de acordo com as 
novas narrativas políticas (com base num estudo 
comparativo de 25 países). Utilizando uma 
abordagem de estudo de caso, baseada no Health 
Cluster Portugal (HCP), o projeto pretende ainda 
avaliar como instituições e atores com diferentes 
lógicas institucionais definem estratégias para 
trabalhar em conjunto e superar as potenciais 
tensões na coprodução, transferência e 
comercialização do conhecimento. 

 

Projeto S4F – Competências de Futuro? O Valor e a 
Eficácia de um Ensino Superior Baseado em 
Competências 
Este projecto tem como principais objetivos: 
- Desenvolver novas ferramentas empíricas e 
experimentais para avaliar as competências 
transversais desenvolvidas por diplomados do 
ensino superior (ES) universitário e aferir o seu valor 
na promoção de maior empregabilidade e melhores 
remunerações nos primeiros anos de carreira 
profissional; 
- Contribuir para o debate sobre a necessidade e os 
desafios de adotar uma lógica de ES baseado em 
competências que decorrem da transformação do 
mundo do trabalho. Antecipando o seu futuro, o 
projeto segue uma lógica de “oferta-transição-
procura” que dá especial importância aos 
desajustamentos entre oferta e procura de 
competências e aos problemas de transição para o 
mercado de trabalho. 
Alertar os decisores de políticas públicas para que 
considerem: 
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- a capacidade do sistema capacitar graduados e pós-
graduados com competências exigidas no mercado 
de trabalho, e;  
- o valor (retorno) atribuído pelo mercado de 
trabalho a essas competências. 

 

PTDC/CED-EDG/5530/2020: Dinâmicas de 
desigualdade no Sistema de Ensino Superior 
Português - Acesso, Género e Mobilidade  
Neste projeto procuramos estudar diferentes 
dimensões de desigualdade no ES de massas, 
centrando-nos no caso português. Um dos aspetos 

cruciais constitui em que medida o sistema de acesso 
tende a reproduzir e amplificar as desigualdades. 
Para analisar as questões de investigação são 
utilizados dados longitudinais bastante ricos sobre o 
ES e o mercado de trabalho dos diplomados. Os 
dados utilizados permitem seguir o percurso desses 
indivíduos desde o ensino secundário, através do seu 
percurso no ensino superior e as suas subsequentes 
trajetórias como diplomados, seja na prossecução de 
estudos de segundo ciclo, seja no mercado de 
trabalho. 
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CIQUP - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM QUÍMICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

O CIQUP - Centro de Investigação em Química da Universidade do 
Porto,está  instalado do Departamento de Química e Bioquímica da 
FCUP e, desde 1976, tem vindo a evoluir continuamente para atingir o 
seu estatuto atual como unidade de investigação de excelência em 
química amplamente reconhecida, em particular nas avaliações da 
FCT. O CIQUP integra o recém-criado Laboratório Associado "Institute 
of Molecular Sciences-IMS".   

A missão do CIQUP é "Atingir a excelência em química, tanto na atividade de investigação como na formação 
avançada de recursos humanos e contribuir para a disseminação do conhecimento químico". Os seus objetivos 
estão de acordo com as novas exigências da sociedade e as diretrizes internacionais relativas às prioridades da 
Ciência e Tecnologia para contribuir para o seu progresso: Explorar o nível de excelência atribuído; Desenvolver 
interações com a indústria; Expandir e reforçar as colaborações e redes; Atrair investigadores e estudantes 
talentosos. 

 O CIQUP está organizado em cinco grupos de investigação, Química Medicinal, Termodinâmica Molecular & 
Supramolecular, Nanoestruturas & Auto-organização, Química Física Analítica & Electroquímica, Educação, 
Comunicação Científica e Sociedade. As actividades de investigação são realizadas em torno de duas linhas 
temáticas sobrepostas e interligadas - Química Física, Biofísica & Medicinal e Química dos Materiais & 
Nanociência 

 

DESTAQUES 

A I&D em Química Medicinal é focada na descoberta 
e desenvolvimento de novas entidades químicas e de 
novas abordagens terapêuticas. Projetos financiados 
em curso: 
Doenças Neurodegenerativas 
 COMT4BRAIN – Development of centrally-active 
and safe catechol O-methyltransferase inhibitors, 
Mito4ALS – Development of Novel Mitochondria-
Targeted Antioxidants for Improving SOD1-Familial 
Amyotrophic Lateral Sclerosis Phenotype MTD4ALS 
Development of innovative multi-target drugs for 
ALS;  NOXIOUS – Development of bona fide targeted 
covalent inhibitors to unravel NOX2 crystal 
structure; 
Doença do Fígado Gordo Não Alcoólico 
 FOIE GRAS H2020MSCA-ITN – Bioenergetic 
Remodeling in the Pathophysiology and Treatment 
of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, mtFOIE GRAS 
MSCA-RISE- Non-invasive Profiling of Mitochondrial 
Function in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease e 
MitoBOOST: A Next-Generation Therapeutics for 
Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Based on Smart 
Antioxidant Delivery to Mitochondria;  
Doenças Infeciosas 
 ABFish – Development of new antibiotics for 
aquaculture  , BIOFILM – Development of novel 
biocide solutions for effective biofilm control  e 
ThS2SB -Trojan horse" strategy to discover and 
develop new antibacterials for superbugs. 

 

Projeto ChemiTumorTher (PTDC/QUI-
QFI/2870/2020) – Quimioluminescência Marinha 

como uma Terapia Anticancro de Amplo Espectro 
com uma Selectividade e Actividade Tumoral 
Melhorada. Financiado pela FCT. 
O cancro é um dos maiores flagelos do nosso tempo, 
sendo o seu tratamento bastante desafiante em 
termos de eficácia como em termos de efeitos 
secundários. Deste modo existe uma procura 
crescente por fármacos antitumorais mais eficazes. 
Este projeto de I&D tem então como objeto o 
desenvolvimento de uma terapia antitumoral 
inovadora, com uma atividade tumoral otimizada e 
de largo espetro e com alta seletividade para células 
cancerígenas (limitando efeitos secundários). Isto é 
conseguido aproveitando um importante biorecurso 
marinho: a quimioluminescência marinha. A 
quimioluminescência consiste na emissão de luz 
devido a um processo químico e é difundida na 
natureza, principalmente nos oceanos, mas sendo 
facilmente reconhecida nos pirilampos. Esta equipa 
de investigação procura então modificar um 
conhecido sistema quimioluminescente marinho (o 
da Coelenterazina) de modo que este, em vez de 
emitir luz, use a energia fornecida por este processo 
apenas em células cancerígenas para gerar espécies 
reativas capazes de destruir tumores. 

 

Projeto Water Splitting (NORTE-01-0145-FEDER-
000076) – Development of Sustainable Materials for 
Water Splitting: an integrated study from cradle to 
grave. Financiado pela FCT. Financiamento de 591 
149,45 euros 
Coordenador do projeto (NORTE-01-0145-FEDER-
000076) Water Splitting "Development of 
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Sustainable Materials for Water Splitting: an 
integrated study from cradle to grave”. 
O projeto, liderado pelo CIQUP incluiu a participação 
do GreenUPorto, ICT e IFIMUP. 
O projeto tem como objetivo a avaliar os recursos 
minerais nacionais em W, Zn e Fe, desenvolver 
competências nacionais para a fabricação de óxidos 
de W, Zn e Fe para a produção de hidrogénio através 
da eletrólise da água por meios foto e 
eletroquímicos. Pretende-se ainda avaliar a 
segurança ambiental dos materiais utilizados como 
catalisadores. 
O projeto tem a colaboração de 4 centros de 
investigação da Universidade do Porto, 
nomeadamente o Centro de Investigação em 
Química da Universidade do Porto - CIQUP; Centro 
de Investigação em Produção Agroalimentar 
Sustentável - GreenUPorto, Instituto de Ciências da 
Terra - ICT; Instituto de Física de Materiais 
Avançados, Nanotecnologia e Fotónica - IFIMUP 

 

Projeto Let's go STEM: Its influence on Physics' 
learning, interest and motivation (GoSTEM). 
02/SAICT/2017. Referência: PTDC/CED-
EDG/31480/2017. 
Função: Investigadora responsável pela equipa da 
FCUP. 

Coordenação: Instituto de Educação da Universidade 
de Lisboa.  
Parceiros: Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto, Faculdade de Ciências da Universidade de 
Lisboa e Instituto Superior Técnico. 
Entidade financiadora: FCT. 
Duração: 2019-2022 
Objetivo: Avaliar o impacto da abordagem STEM na 
aprendizagem da Física, na motivação dos alunos 
para aprender ciências e no seu interesse por 
profissões na área STEM. O projeto prevê a 
realização de um estudo longitudinal, com cerca de 
800 alunos e professores de escolas portuguesas. O 
primeiro ano do projeto consistiu no 
desenvolvimento de um programa STEM. No 
segundo e terceiro ano, o programa STEM será 
implementado em contexto formal e informal.  
Eventos: 
-Aprendizagem da Física no 3.º ciclo e no Ensino 
Secundário (2021), realizada no Instituto de 
Educação da Universidade de Lisboa e na Faculdade 
de Ciências da Universidade do Porto, com a duração 
de 50 horas. 

-Comissão organizadora da I Conferência Nacional de 
Educação STEM, Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa, 17 julho 2021. 
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CITCEM - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO TRANSDISCIPLINAR CULTURA, ESPAÇO E MEMÓRIA 

Fundado em 2007, o CITCEM é uma Unidade de I&D com sede na Faculdade de 
Artes e Humanidades da Universidade do Porto. Ancorado no campo mais vasto 
das humanidades e ciências sociais, o CITCEM funciona como uma plataforma de 
investigação transdisciplinar, explorando as estreitas ligações entre várias 
disciplinas, tais como história, arqueologia, estudos patrimoniais, estudos 
culturais e literários, demografia, ciências da informação e da comunicação, 
humanidades digitais, entre outras. O CITCEM oferece um ambiente de 
investigação ativa. Desde o seu início, o CITCEM tem vindo a promover a análise 
multidimensional do território, cultura, literatura, história e património a nível 
local e regional, combinando-a com perspetivas globais, em estreita colaboração 
com entidades locais, nacionais e internacionais e programas de formação pós-
graduada. A fim de atingir os seus objetivos, o CITCEM está estruturado em oito 

grupos de investigação: Territórios e Paisagem, Populações e Saúde, Valores de Transação/ Valores em Transição, 
Sociabilidades e Práticas Religiosas, Representações Locais e Globais, Património Material e Imaterial, Educação 
e Desafios Societais, Informação, Comunicação e Cultura Digital. Os membros do CITCEM de todos os grupos 
colaboram através de cinco linhas de investigação complementares: Alteridade em Nós, Territórios Partilhados, 
Transformações Ambientais, Transições em Mudança, Fluxos Globais. Com base num sólido historial de impacto 
e cooperação regional, o CITCEM continua plenamente empenhado em continuar a promover compromissos 
significativos entre a investigação académica de ponta e o envolvimento da comunidade. 

 

DESTAQUES 

Oficinas de Investigação CITCEM 2020/2021 
Programa: 
https://www.citcem.org/documents/news/Regulam
ento_das_OIC_1.pdf 

 

 

Conferência «Acolhimento e integração em Portugal: 
histórias do passado / práticas do presente». 
Página web: https://www.citcem.org/evento/414 

 
Cartaz 

 

Congresso Internacional «Marcas e Denominações 
de Origem: História e Identidade» 
Página web: https://www.citcem.org/evento/482 
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Cartaz 

 

International Heritage Summer School 2021 
Página Web: https://www.citcem.org/evento/388 

 
Cartaz 

 

Seminário Permanente «Fontes de Arquivos 
Estrangeiros para o Estudo da História de Portugal» 
Página web: https://citcem.org/evento/542 

 
Cartaz 
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CLUP - CENTRO DE LINGUÍSTICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

O Centro de Linguística da Universidade do Porto foi fundado em 1976 por iniciativa de Óscar Lopes – que era na 
época professor de Linguística da Faculdade de Letras do Porto – e de um grupo de assistentes da mesma 
Faculdade, com o objetivo de apoiar a docência e de incentivar e desenvolver a investigação na área da 
Linguística. Tendo funcionado durante cerca de dezasseis anos como Centro de Investigação dependente do 
Instituto Nacional de Investigação Científica (INIC) e posteriormente da Junta Nacional de Investigação Científica 
e Tecnológica (JNICT), o CLUP passou, em 1994, a Unidade de Investigação e Desenvolvimento (I&D 22), sob a 
tutela da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).  

Atualmente o CLUP integra 54 membros e 12 colaboradores que são na sua maioria docentes-investigadores da 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto. A maior parte destes investigadores já integrava a Unidade entre 
1996 e 2003 e estavam agrupados num único projeto, intitulado "Língua Portuguesa: Estruturas, Usos e 
Contrastes", cujo objetivo principal era a descrição de algumas dimensões das estruturas e usos da língua 
portuguesa. 

Em 2003 o CLUP passou a albergar oito projetos. Para além dos que contemplam as áreas do Léxico, da Sintaxe, 
da Semântica, da Análise do Discurso e da Linguística Contrastiva Português-Alemão, foram criados três outros 
projetos nas áreas da História da Língua Portuguesa, do Ensino do Português como Língua Estrangeira e da 
Linguística de Corpora em Português e em Inglês. Este último está associado ao projeto Linguateca (Fundação 
para a Computação Científica Nacional (FCCN) de que o CLUP é, desde Outubro de 2003, um dos parceiros, sendo 
responsável pela produção de corpora comparáveis e paralelos e o desenho de ferramentas online para pesquisa 
de corpora e extração de terminologia (ver: www.linguateca.pt). 

 

DESTAQUES 

Forensic Linguistics Seminar Series. 

 
FL Seminar Series 

 

2ª edição da Jornada “Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável e Ensino de 
(Português) Língua Estrangeira”. 

 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável e Ensino de PLE 

 

Jornadas “Relatórios em Relato 3 - Apresentação de 
boas práticas em relatórios realizados nos mestrados 
em ensino de línguas”. 
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Relatórios em Relato 3 

 

III Jornada sobre Marcadores Discursivos. 

 
II Jornada MD 

 

Colóquio “Historiografia gramatical peninsular: 
basco, catalão, galego e mirandês em contexto”. 

 
Historiografia gramatical peninsular 
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CMUP - CENTRO DE MATEMÁTICA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

CMUP is among the leading research centres in Portugal. It has been 
classified as "Excellent" in all evaluation rounds of the funding agency 
(FCT) since 2004, being the only centre of Mathematics to achieve 

maximum score in all evaluation items from FCT’s last assessment in 2019. CMUP has active collaborations with 
institutions worldwide and CMUP members obtain, regularly, external funding for a significant number of 
research projects. 

CMUP has 61 integrated researchers (with PhD), including 3 FCT researchers and 9 postdoctoral fellows. CMUP 
supports 3 Ph.D. programs and hosts nearly 20 Ph.D. students. 

CMUP promotes: 

- regular seminars and visits by outside researchers; 

- work visits to other research institutions and participation in scientific meetings; 

- the hosting of international meetings; 

- a stimulating scientific environment for Post-Doc researchers and Ph.D. students. 

 

DESTAQUES 

Projeto estratégico plurianual do CMUP 
The main activity of CMUP is to carry out research in 
Mathematics. This is to a large extent accomplished 
by providing suitable infrastructures and support for 
the research activities of its members. The Centre 
also hosts a number of postdoctoral researchers (e.g. 
through the FCT Investigator Programme or FCT 
national grants or through CMUP’s own grants) and 
is active in consulting and outreach activities. The 
Centre participates actively in postgraduate training, 
sponsoring three Ph.D. programs: Ph.D. Program in 
Mathematics (jointly organized by University of 
Coimbra and University of Porto), Ph.D. Program in 
Applied Mathematics (jointly organized by University 
of Aveiro, University of Minho and University of 
Porto) and Ph.D. Program in Computer Science. 

 
Logotipo do CMUP 

 

Laboratório Associado de Sistemas Inteligentes 
O LASI é o único laboratório de referência nacional 
focado nos Sistemas Inteligentes e nas suas 
aplicações em prol do nosso país e do seu progresso 
sustentável, integrando cerca de 540 investigadores. 
O LASI será uma referência na aplicação da 
Inteligência Artificial e da Ciência dos Dados nos 
vários desafios societais que integram o seu 
programa. 
Cinco linhas temáticas de investigação 
interdisciplinar fazem o foco do LASI: Indústrias 
inovadoras e sustentáveis, com forte foco na 
indústria 5.0; Cidades Inteligentes, Mobilidade e 

Energia; Saúde e Bem-estar seguindo o foco na 
Saúde 5.0; Infraestruturas e Sociedade Altamente 
Conectada, com forte foco na Sociedade 5.0; 
Administração Pública e Governança. 
O LASI tem a visão de fazer avançar o conhecimento 
de excelência e de ponta em Sistemas Inteligentes 
para apoiar a nossa sociedade, Portugal e os 
portugueses num caminho inovador, sustentável e 
suportado pelas melhores práticas éticas no e para 
século 21. 

 
Logo do LASI 

 

Limiting laws ruling dynamical systems 
In general terms, the main goal of this project is to 
study statistical properties of dynamical systems, 
which are particularly captured by the description 
provided by limiting laws. Part of the reason for the 
development of this field stems from the interest 
that Physicists working with meteorological data saw 
in this area. One of the great advantages of 
understanding the extremal behaviour of dynamical 
systems is that the latter often provide toy models 
for very complex physical phenomena. This is the 
case of the Lorenz equations, which show how a very 
simplified model for the atmospheric convection can 
yet capture so accurately the complex and chaotic 
character of weather. Hence, the study of this 
subject has direct applications to risk assessment 
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associated with occurrence of meteorological 
abnormal phenomena. 
The main purpose of this project is to carry further 
the study of the limiting laws for the average 
behaviour and the extremal behaviour of the 
systems, as well as to understand the connection 
between both. 

 

New Economic Geography, Regional Development 
and Migrations 
The aim of this project is to contribute to the study 
of the impact of economic integration on the 
geographical distribution of economic activities and 
how these contribute to shape regional income 
discrepancies. 
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CONSTRUCT - INSTITUTO DE I&D EM ESTRUTURAS E CONSTRUÇÕES 

The Research Unit Institute of R&D in Structures and Construction (CONSTRUCT), classified by FCT as VERY GOOD, 
was created in 2015, stemming from the merging of two previous research units both settled at the Civil Eng. 
Department of FEUP. 

The general objective of CONSTRUCT is the development of research on Safety, Serviceability, Durability, 
Economy, Comfort and Sustainability of Civil Engineering constructions. 

CONSTRUCT includes 6 research groups in the areas of STRUCTURES, GEOTECHNICS and CONSTRUCTION, with a 
total of 51 PhD integrated members (in 2018-2023), collaborating in research activities of 6 thematic lines, and 
using laboratories with an overall area larger than 3500m2, accommodating equipment evaluated in more than 
5M€, which corresponds to the largest and best equipped laboratorial infrastructure available in Civil Engineering 
Departments of Portuguese Universities. 

The research groups are: 

- LABEST – Laboratory of the Concrete Technology and Structural Behaviour 

- LESE – Laboratory of Earthquake and Structural Engineering 

- VIBEST – Laboratory of Vibrations and Structural Monitoring 

- GEO – Geotechnics 

- LFC – Laboratory of Building Physics 

- GEQUALTEC – Management and Technology of Building Construction 

 

DESTAQUES 

New construction materials. Recycling and 
valorisation 

Built historical heritage. Preservation, natural 
actions and climate change 

 

Safety assessment and seismic engineering. 
Modelling and testing 

Assessment and SHM of energy and transportation 
infrastructures 

 

Railway infrastructures 

Efficient and smart Construction 
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CPUP - CENTRO DE PSICOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

O Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUP) reúne investigadores 
de diferentes áreas da Psicologia com interesses comuns no estudo do 
comportamento, mente e cérebro humanos, tanto na doença como na saúde 
e bem-estar. Tem como objetivo central produzir investigação de excelência e 
aplicações educativas e clínicas inovadoras, contribuindo para uma sociedade 
mais inclusiva. A equipa adota uma abordagem integrativa que privilegia a 
combinação de métodos e técnicas complementares no estudo da mente e 
comportamentos humanos. 

O CPUP está organizado em cinco grupos que conduzem investigação básica e 
aplicada em: 1) Cultura, Normatividade e Diversidade; 2) Desenvolvimento e 

Educação; 3) Dinâmicas Relacionais, Processos de Mudança e Bem-estar; 4) Neurocognição e Linguagem e 5) 
Sexualidade Humana. 

 

DESTAQUES 

Criação de Grupos de Trabalho (GT) com o objetivo 
de fazer um levantamento de necessidades junto dos 
investigadores CPUP e criar um conjunto de 
propostas que contribuam para os objetivos 
estratégicos CPUP Excelência: Apoio aos três pilares 
da investigação: redes, projetos, publicações & 
Impacto: Maior visibilidade e reconhecimento das 
ações de impacto societal. Foram criados 5 GTs: 
Transferência do conhecimento; Apoio à produção 
científica; Comunicação; Financiamento, projetos & 
redes de investigação e Open Science. Foi elaborado 
um questionário conjunto destinado a todos os 
investigadores, tendo sido efetuada uma análise das 
respostas dos participantes, bem como elencadas 
várias propostas de atuação. 

 

Dinamização de seminários de investigação 
destinados a investigadores e estudantes de 
doutoramento e abertos a toda a comunidade 
académica, profissional e científica, para partilha de 
trabalhos científicos em diferentes fases do processo 
(candidaturas, fase inicial de projetos, manuscritos 
em desenvolvimento, teses, outros documentos de 
divulgação à comunidade, ou qualquer outro 
trabalho em desenvolvimento). A organização dos 
seminários, de frequência mensal, é da 
responsabilidade do Grupo de Desenvolvimento e 
Educação (Centro de Psicologia da Universidade do 
Porto), em associação com o Programa Doutoral em 
Psicologia. Em 2021, decorreram 8 sessões. 

 

Organização e dinamização de um ciclo de 
workshops sobre Ciência Aberta, organizados pelo 
Grupo de Trabalho Open Science do CPUP, 
destinados a estudantes de doutoramento e 
investigadores e abertos a toda a comunidade 
académica. Em 2021, decorreram 2 sessões: 1) 

Acesso aberto às publicações; 2) Partilha de dados de 
investigação. 

 

3rd International Seminar of the Doctoral Program in 
Human Sexuality (PDSH). 
Esta iniciativa foi organizada pelo Grupo de 
Investigação em Sexualidade Humana do CPUP em 
parceria com a COST Action CA18124 Training School 
2021 - European Research Workshop in Sexual 
Medicine. O evento decorreu no dia 20 de outubro 
na FPCEUP e foi dedicado ao tema: WHY SEXUALITY 
RESEARCH MATTERS. Participaram como convidados 
investigadores de excelência internacional e 
representantes de topo da ONU (UNFPA) e OMS que 
discutiram a importância da investigação em 
sexualidade e o seu impacto na promoção da saúde 
e do bem-estar e dos direitos sexuais. 
Speakers 
Ian Askew - Director, Department of Sexual and 
Reproductive Health (WHO) 
Aleksandar Štulhofer (University of Zagreb, Croatia) 
Cynthia Graham (University of Southampton, United 
Kingdom) 
Erick Janssen (KU Leuven, Belgium) 
Marieke Dewitte (Maastricht University, The 
Netherlands) 
Pedro Nobre - Director of the Doctoral Program in 
Human Sexuality (University of Porto) 
Alain Giami - Vice-president of the World Association 
for Sexual Health 
Elena Rudolph - President of the World Association 
for Sexual Health 
Mónica Ferro - Director of Geneva Office, United 
Nations Population Fund (UNFPA) 
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O Grupo de investigação em Sexualidade Humana do 
CPUP organizou em 2021 um Ciclo Internacional de 
Seminários de Investigação que contou com 
reputados investigadores nacionais e internacionais 
em tópicos de relevância científica e social. 
PROGRAMA  
“Pornography: Science, politics, and controversies” 
24 fevereiro | 4.30pm (WET) 
Erick Janssen (Universidade de Leuven, Bélgica) 
“Sexual boredom: Initial findings and implications for 
sexual health” 
31 março | 4.30pm (WET) 
Leonor Oliveira (Centro de Psicologia da 
Universidade do Porto, Portugal) 
“Test and measurement in Psychology: The dos and 
don’ts of validation studies” 
28 abril | 4.30pm (WET) 

Pablo Santos-Iglesias (Universidade de Cape Breton, 
Canadá) 
“Assessment and treatment of Compulsive Sexual 
Behavior Disorder” 
30 junho | 4.30pm (WET) 
Peer Briken (Hospital Universitário de Hamburgo, 
Alemanha) 
“Sexual functioning and sexual well-being in elderly” 
29 setembro | 4.30pm (WET) 
Tanja Jurin (Universidade de Zagreb, Croácia) 
“An interpersonal perspective on sexual arousal” 
24 novembro | 4.30pm (WET) 
Marieke Dewitte (Universidade de Maastricht, Países 
Baixos) 
“Changing behaviours in sexual offenders: A pilot 
intervention study” 
15 dezembro | 4.30pm (WET) 
Ricardo Barroso (UTAD) 
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EPIUNIT - UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA - INSTITUTO DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DO 

PORTO 

A Unidade de Investigação em Epidemiologia (EPIUnit), financiada pela 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) (Refª UIDB/04750/2020 
e UIDP/04750/2020), nasce da necessidade de colocar a investigação 
em Epidemiologia na rota da ciência de excelência desenvolvida nas 
unidades de Investigação e Desenvolvimento (I&D) Portuguesas. 

Aprovada pela FCT em 2015, a EPIUnit alicerça-se na investigação de 
uma equipa multidisciplinar que abrange aspetos populacionais, clínicos e translacionais da Epidemiologia, num 
ambiente de investigação com uma forte componente métrica e qualitativa. 

Em 2019, no âmbito da rede nacional de I&D, a EPIUnit foi avaliada por painéis internacionais com classificação 
máxima de “Excelente” e beneficia da orientação de um painel de consultores científicos de renome 
internacional. 

Atualmente, mais de 150 cientistas com formações académicas complementares são investigadores integrados 
na EPIUnit, sendo cerca de 90 doutorados. Da equipa fazem parte investigadores a frequentar formação em 
programas de pós-graduação de mestrado e de doutoramento, uma vez que a EPIUnit é uma das instituições de 
acolhimento para o desenvolvimento de investigação de alunos que integram vários programas, entre os quais, 
os seguintes: 

Mestrado em Saúde Pública 

Mestrado em Educação para a Saúde 

Programa Doutoral em Saúde Pública 

Programa Doutoral em Saúde Pública Global 

Desde 2021, a EPIUnit integra o Laboratório Associado para a Investigação Integrativa e Translacional em Saúde 
Populacional (ITR), tendo reestruturado a sua investigação que assentava em sete grupos principais de 
investigação e passou a estar organizada em quatro linhas temáticas (L1- Investigação do curso de vida e 
envelhecimento saudável, L2 - Sindemias, desigualdades em saúde e populações vulneráveis, L3 - Determinantes 
genéticos, ambientais e comportamentais da saúde e da doença, L4 - Resultados da investigação), que agrupam 
dezenas de laboratórios, coordenados cada um por um investigador principal. 

 

DESTAQUES 

Laboratório Associado ITR 
Integração da Unidade de Investigação em 
Epidemiologia (EPIUnit) no Laboratório Associado 
para a Investigação integrativa e translacional em 
saúde populacional (ITR),  financiado pela FCT (Refª 
LA/P/0064/2020). 
Fazem parte do ITR as unidades de investigação e 
desenvolvimento (I&D) CIAFEL e UMIB da U.Porto. 
Este laboratório tem como unidade de gestão 
principal o ISPUP. 
https://ispup.up.pt/linhas-de-investigacao/ 

 
Logo do LA-ITR 

 

 

 

Participação nas reuniões do INFARMED 
Os investigadores da EPIUnit, asseguraram que o 
ISPUP tenha sido uma das entidades participantes 
nas reuniões do Infarmed que decorreram durante 
2020 e 2021. Os investigadores têm apresentado, 
desde então, estudos e informação relevante para a 
compreensão epidemiológica do curso da infeção 
em Portugal, com o intuito de auxiliar os políticos na 
tomada de decisões. 
https://ispup.up.pt/desafios/participacao-nas-
reunioes-do-infarmed/ 

 

Participação nas reuniões da COVID-19 TASK FORCE 
ASPHER  
A Associação de Escolas de Saúde Pública da Região 
Europeia (ASPHER)  convocou uma task force COVID-
19 para facilitar comunicação das redes relevantes 
necessárias para responder à emergência 
Pandémica.  
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Os investigadores da EPIUnit/ISPUP participaram em 
dezenas de reuniões dando contributos científicos 
para as mesmas. 
https://aspher.org/covid-19-task-force.html 

 

Participação no projeto EUGLOHRIA 
O ISPUP é um membro "third party" do projeto 
EUGLOHRIA, tendo participado em diversas 
atividades durante 2021, centradas sobretudo na 
temática da COVID-19. 

 

Participação no projeto H2020 da Comissão Europeia 
- EUCAN-Connect: A federated FAIR platform 
enabling large-scale analysis of high-value cohort 
data connecting Europe and Canada in personalized 
health 
O projeto pretende oferecer soluções inovadoras 
para a recolha e preservação de dados, a baixo custo, 
com proteção de privacidade, desenvolvimento de 
ferramentas de bioinformática de código aberto e 
gestão internacional. A plataforma EUCAN-Connect 
e as colaborações são coordenadas através do 
BBMRI-ERIC (UE) e Maelstrom Research (Canadá) 
para apoiar benefícios a longo prazo para a ciência e 
os cidadãos em todo o mundo. 
https://eucanconnect.com/ 
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GREENUPORTO - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM PRODUÇÃO AGROALIMENTAR SUSTENTÁVEL 

O GreenUPorto Centro de Investigação em 
Produção Agroalimentar Sustentável Tem 
dois polos de investigação, um localizado 
no Campo Alegre e outro no Campus de 
Vairão, onde se localiza a sua sede. Esta UI, 
classificada como excelente no último 

exercício de avaliação de Unidades de Investigação, levado a cabo pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
reúne 29 investigadores integrados da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, da Faculdade de Ciências 
da Nutrição e Alimentação, e ainda de outras Instituições de Ensino Superior e empresas. O GreenUPorto tem 3 
linhas temáticas de investigação: 1) Biologia de Plantas, Produção e Pós-colheita; 2) Qualidade Ambiental e 
Avaliação de Risco; 3) Processamento, valorização, consumo e nutrição Humana. A missão do GreenUPorto é 
contribuir para o desenvolvimento científico e tecnológico e para a transferência de conhecimento na esfera 
agronómica, alimentar e ambiental, promovendo a inovação e o crescimento sustentável deste setor. No 
contexto de uma especialização inteligente, o GreenUPorto é o primeiro Centro de Investigação Português 
centrado principalmente na cadeia de valor da horticultura (com especial ênfase em frutas, legumes, plantas 
ornamentais e viticultura) tanto em sistemas de produção ao ar livre como protegido. O GreenUPorto tem 
atualmente diversos projetos nacionais e europeus em curso, que beneficiam dos seus laboratórios, estufas, 
campos agrícolas e equipamento. 

Mais recentemente, GreenUPorto formou consórcio com o CITAB - Centre for the Research and Technology of 
Agro-Environmental and Biological Sciences, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto-Douro e após aprovação 
da candidatura à Fundação para a Ciência e Tecnologia, formam desde Janeiro de 2021 o Laboratório Associado 
INOV4Agro – Instituto para a Inovação, Capacitação e Sustentabilidade da Produção Agroalimentar. 

 

DESTAQUES 

Congresso Ibérico Solos e Desenvolvimento 
Sustentável: Desafios e Soluções. Previamente 
previsto para decorrer presencialmente, em 2020, 
acabou por se realizar remotamente em 2021 
(https://www.cisds2020.com), contou com mais de 
200 participantes, de 6 países (Portugal, Espanha, 
Brasil, Colombia, Uruguai, Chile e Tunísia), que 
apresentaram 170 comunicações, e com oradores 
convidados de renome de Portugal, Espanha, 
Noruega, Reino Unido e França. Temas como a 
desertificação dos solos, a perda de biodiversidade, 
a contaminação com diferentes tipos de 
contaminantes e resíduos e o seu impacto na biota 
do solo foram apresentados e discutidos. A análise 
de soluções e respetivos resultados foi igualmente 
largamente abordada nos dois dias do evento. Entre 
elas a incorporação de resíduos orgânicos, para 
aumentar o conteúdo em carbono orgânico dos 
solos e assim mitigar as causas das alterações 
climáticas, assim como a adoção de novas práticas 
agrícolas, e o recurso à tecnologia (IOT, sensorização 
e BigData) para promover quer a fertilidade dos solos 
e redução de fertilizantes químicos, quer a gestão 
mais precisa de todos os recursos, foram 
consideradas cruciais para sustentabilidade 
ambiental, económica e social dos sistemas de 
produção.  

Publicação da UPorto Press que reúne os contributos de dos 
investigadores do Congresso Ibérico Solo e Desenvolvimento 

Sustentável 
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Projeto Erasmus+Terratech- MSc on Smart 
Agriculture Technologies 
(https://www.terratechmsc.eu) involve 14 parceiros 
de dez países Europeus que incluem 6 Instituições de 
Ensino Superior, 5 PME, 2 Centros de Investigação e 
duas associações de agricultores, coordenado pela 
Universidade do Porto. O consórcio está a trabalhar 
no desenvolvimento do plano de estudos do curso 
de mestrado, que irá ter a sua primeira edição em 
2022/2023. As instituições de acolhimento serão as 
Universidade de Debrecen na Hungria e a 
Universidade Internacional Helénica na Grécia, entre 
as quais os estudantes se irão deslocar. As restantes 
instituições académicas irão colaborar através de 
ensino à distância. 
O Consórcio o primeiro workshop 
(https://eventum.upf.edu/73839/programme/1st-
terratech-workshop.html), organizado pela 
Universidade Pompeu Fabra, Barcelona e pela 
Universidade do Porto, que contou com oradores de 
outros projetos ERASMUS+ de Itália e Espanha, 
investigadores na área da agricultura de precisão da 
Universidade de Wageningen (Países Baixos), ISEP e 
UTAD (Portugal), Universidade Católica do Sagrado 
Coração (Itália) e de empresas de base bio e 
tecnológica, como a Beyond Vision e a Agroop 
(Portugal), ITAKA (Itália), Agriwatch (Países Baixos). 

 
Terratech project Logo 

 

O projeto S4Hort-Práticas sustentáveis para a saúde 
do solo e para a melhoria da qualidade dos produtos 
hortícolas na região Entre Douro e Minho – 
coordenado pelo GreenUPorto, reúne 4 unidades de 
I&D da FCUP e da FEUP, e tem como objetivos 
principais: 
1. Validar e desenvolver novas abordagens (de base 
química e orgânica) para remediar solos hortícolas 
com concentrações de metais/metaloides e níveis de 
salinidade/sodicidade preocupantes; 
2. Numa perspetiva de agricultura circular, 
considerar os substratos de cultivo sem solo como 
parte da solução, tanto pela extração de produtos de 
valor acrescentado como pela produção de um 
composto para estabilizar metais/metaloides e 
incorporar matéria orgânica nos solos utilizados para 
produção hortícolas; 
3. Avaliar o potencial das abordagens de remediação 
do solo para recuperar as funções deste recurso e 
garantir a segurança alimentar; 
4. Avaliar a perceção dos consumidores sobre o 
binómio saúde do solo/qualidade dos alimentos; 
5. Avaliar a aceitação dos consumidores dos 
produtos produzidos em solos remediados; 

6. Demonstrar e transferir as abordagens de 
remediação do solo para os agricultores; 
7. Sensibilizar as gerações jovens e a sociedade para 
a importância da proteção dos solos. 

 
Logotipo do projeto 

 

O projeto SNAP –  Sustainable Management and 
Control of Agro-Production Systems (NORTE-01-
0145-FEDER-000085) conta com a participação de 
quatro Unidades de Investigação da UPorto (CMUP, 
GreenUPorto, ICT e SYSTEC). O GreenUPorto é 
responsável pela coordenação de Linha de 
Investigação ‘RL1 - Fostering Sustainable, Climate-
Smart and Innovative Agricultural Production 
Systems’. Esta linha tem como objetivo principal 
promover a inovação e sustentabilidade no setor 
hortícola tornando as cidades mais resilientes e 
preparadas para fornecer hortícolas frescos, 
seguros, nutritivos e saudáveis, à crescente 
população urbana/periurbana reduzindo a pegada 
de carbono e respondendo à escassez de terras 
agrícolas. Como objetivos específicos, pretende-se 
(i) compreender os impactos da qualidade da luz no 
crescimento das culturas e na qualidade intrínseca 
de produtos alimentares hortícolas em sistemas de 
Produção Vertical (SPV); (ii) ajustar as condições de 
crescimento para uma maior produção de 
metabólitos secundários de plantas medicianias e 
aromáticas em SPV; (iii) aplicar tecnologias de 
imagem e inteligência artificial para sistemas de 
apoio à decisão em SPV; (iv) avaliar a perceção do 
consumidor e a valorização dos produtos oriundos 
de SPV. 

 
Ensaio de otimização da qualidade da luz em Catharantus roseus 
com vista ao aumento da produção de alcaloides (Colaboração 

com Viveiros Vitor Lourenço) 
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O projeto mobilizador cLabel+: Alimentos 
inovadores “clean label” naturais, nutritivos e 
orientados para o consumidor 
(https://cleanlabelplus.pt/, POCI-01-0247-FEDER-
046080, 2020-2023) é um projeto de investigação e 
desenvolvimento tecnológico centrado na resposta 
aos desafios que se colocam à indústria alimentar, 
com enfoque no conceito de “clean label”, que surge 
como uma das tendências atuais do setor. 
O cLabel+ tem como principal objetivo desenvolver 
processos e produtos que sejam entendidos pelo 
consumidor como consistentes com produtos com 
ingredientes naturais, com limitada utilização de 
aditivos, e que permitam, pelas suas propriedades 
físicas, químicas e nutricionais, proporcionar a 
experiência esperada, mantendo a segurança 
alimentar. 
O GreenUPorto é líder científico da PPS4-Novas 
metodologias para a integração e otimização da 

resposta do consumidor, que visa desenvolver novas 
metodologias e processos para melhorar a avaliação 
da resposta do consumidor aos diferentes estímulos 
resultantes da aplicação do conceito “clean label” e 
validar os processos de desenvolvimento 
implementados nos PPS 1, 2 e 3, por via da avaliação 
da resposta do consumidor, de um ponto de vista 
sensorial, atitudinal, emocional e fisiológico. 

 
Logo do projeto 
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I2ADS - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO EM ARTE, DESIGN E SOCIEDADE 

O i2ADS é uma unidade de I&D sediada na Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto (FBAUP), financiada pela FCT. Tem como missão 
promover a investigação em Artes Plásticas, Artes Performativas, 
Desenho, Design e Educação Artística. A ênfase da sua missão está no 
impacto prático e educativo da investigação artística na sociedade.  

As suas principais finalidades são a criação de uma cultura de 
investigação partilhada entre as diversas áreas artísticas que o 
compõem, de modo a informar e desenvolver as suas práticas; a 

promoção do debate sobre os enquadramentos social, cultural e tecnológico da arte e do design; o 
desenvolvimento de carreiras de investigação e apoio a jovens investigadores. 

O i2ADS é membro institucional da Society of Artistic Research (SAR) e integra a European Educational Research 
Association (EERA). 

Engloba investigadores em artes visuais, artes performativas, desenho, design e educação artística, que reúnem 
conhecimentos especializados para responder aos desafios dos sectores culturais e artísticos na promoção de 
uma sociedade inclusiva, inovadora e reflexiva. 

Presentemente, a equipa reúne 38 investigadores integrados provenientes da Faculdade de Belas Artes e da 
Faculdade de Arquitetura, (Universidade do Porto) e da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo 
(Instituto Politécnico do Porto). A sua equipa integra ainda 3 investigadores júnior, 39 bolseiros de Doutoramento 
FCT e 95 investigadores colaboradores de outras Instituições. 

O i2ADS estrutura as suas atividades nos seguintes Programas de Investigação: Educação Artística, Crítica e 
Sociedade; Interculturalidade e Sociedade; Prática Artística, Política e Envolvimento Social; Produção Artística, 
Processos e Estudos Tecnológicos; Computação, Práticas Híbridas e Cultura; Desenho entre Disciplinas. 

O i2ADS enquadra dois programas de doutoramento da FBAUP: o Programa Doutoral em Educação Artística 
(DEA) e o Doutoramento em Artes Plásticas (DAP). 

 

DESTAQUES 

DRAWinU — Desenhar entre Fronteiras na 
Universidade - Aprendizagem, Investigação e 
Comunicação pelo Desenho na Universidade 
[PTDC/ART-OUT/3560/2021]. 
Equipa: Mário Bismarck (IR; i2ADS/FBAUP); Paulo 
Luís Almeida (Co-IR; i2ADS/FBAUP); Cláudia Amandi 
(i2ADS/FBAUP); Flávia Costa (i2ADS); Joaquim Jorge 
Marques (i2ADS/FBAUP); Pedro Alegria 
(i2ADS/FBAUP); Sílvia Simões (i2ADS/FBAUP); Vasco 
Cardoso (i2ADS/FBAUP); Vítor Silva (i2ADS/FAUP); 
Helena Matos (FCUP); Maria Manuela Lopes (i3S); 1 
bolseiro e 1 investigador/investigadora a contratar. 
Orçamento total financiado: 232 473,86€. 
Duração: 15.01.2021- 15.10.2024 (36 meses). 

 
DRAWinU kick-off meeting_12.2021 

 

CREAT_ED — The Historicization of the Creative 
Child in Education [EXPL/CED-EDG/0824/2021]. 
Equipa: Catarina Martins (IR; i2ADS/FBAUP); 
Catarina Almeida (i2ADS/FBAUP); 2 bolseiras a 
contratar. 
Orçamento total financiado: 49 961,37€. 
Duração: 01.01.2022-30.06.2023 (18 meses). 
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YUCUNET — Establishment of a Yucatan-Cuba 
Network of MA Programmes in Contemporary Art 
and Cultural Management. Universidade de Santiago 
de Compostela (coordinator); Universidade Católica 
Portuguesa; Universidade de Porto (i2ADS); 
Universidade Nova de Lisboa; Universidad 
Autónoma de Yucatán; Universidad Nacional 
Autónoma de México; Universidad de las Artes de 
Cuba; Universidad Nacional de La Habana; Museo 
Serralves; Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba; 
Museo Fernando García Ponce-MACAY; FabCity A.C. 

Equipa i2ADS: Miguel Leal; Gabriela Vaz Pinheiro; 
Margarida Dias. 

Orçamento total: 931 154,00€. Orçamento i2ADS: 73 
200€. 

 
YUCUNET 

 

Arts and Crafts Aujourd'hui [2021-1-FR01-KA220-
HED-000032240]. Cite du Design-Ecole Superieure 
d'art et de Design; Academie Royale des Beaux-Arts 
de Bruxelles Ecole Superieure des Arts; Universidade 
de Porto (i2ADS); Vysoka Skola Vytvarnych Umeni V 
Bratislave; Universite Du Quebec A Montreal*Uqam; 
Institut National des Beaux Arts. 
Equipa i2ADS: Francisco Laranjo; Domingos Loureiro; 
Teresa Almeida; Susana Piteira. 

 
© Clémentine Post, 2021 

 

7ei_ea — VII Encontro Internacional sobre Educação 
Artística. Práticas e Epistemologias do Ensino 
Artístico na CPLP: casos de Cabo Verde e 
Moçambique (04-06.10.2021, Mindelo, Cabo Verde). 

A partir de um relacionamento iniciado em 1996, o 
‘IDENTIDADES_movimento intercultural’ 
estabeleceu cumplicidades com instituições 
educativas dentro da CPLP. Desde então o 
IDENTIDADES_Colectivo de Acção/Investigação 
(ID_CAI), do Instituto de Investigação em Arte, 
Design e Sociedade (i2ADS), sediado na Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), 
assumiu a organização bianual de um encontro 
descolonial, de reflexão e discussão sobre a 
complexidade que a Educação Artística nos países 
envolvidos enfrenta. 

 
7ei_ea, Mindelo, Cabo Verde 
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I3S - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE 

O Instituto de Investigação e Inovação em Saúde - 
Laboratório Associado (i3S-LA) é uma Unidade de 
Investigação situada no topo da classificação das últimas 
avaliações e destaca-se pela colaboração estratégica com a 
U.Porto e com os hospitais da região. Promovemos um 
ambiente propício à investigação inovadora e disruptiva, 

bem como à translação das descobertas para a clínica, o que nos coloca na dianteira das ciências e tecnologias 
da saúde a nível internacional. A nossa investigação está organizada em 3 programas, respondendo a grandes 
desafios societais: cancro, doenças infeciosas, doenças neurológicas, e medicina regenerativa. A nossa 
abordagem abrange questões básicas subjacentes aos sistemas vivos, aos mecanismos da doença, e o 
desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas e de diagnóstico. A nossa missão alinha-se em 5 grandes 
domínios: i) excelência e internacionalização, aproveitando o impacto das publicações e expandindo redes 
internacionais; ii) cooperação, partilha e desenvolvimento de infraestruturas, que disponibilizam consultoria e 
equipamentos científicos ímpares à academia, indústria e setor da saúde; iii) desenvolvimento, mobilidade e 
empregabilidade do capital humano, através de uma ampla gama de formação num ambiente estimulante; iv) 
ligação à sociedade através de iniciativas clínicas de diagnóstico molecular de cancro, doenças 
neurodegenerativas e infeciosas, bem como através de vários programas educativos e de divulgação; v) 
valorização económica através de parcerias com a indústria e o setor da saúde, e incentivo ao patenteamento e 
licenciamento de resultados de investigação. O i3S-LA investe no recrutamento de investigadores e técnicos de 
excelência e tem capacidade comprovada para atrair financiamento internacional. Ao abranger o ciclo completo 
desde a molécula ao paciente, o i3S-LA posiciona-se na vanguarda da inovação Ciências da Vida e da Saúde 
constituindo um ecossistema dinâmico e único que impulsiona novas descobertas científicas. 

 

DESTAQUES 

Posicionamento internacional 
O i3S tem implementado medidas de promoção da 
excelência e de internacionalização da sua 
investigação. O fomento constante da colaboração 
intra e interinstitucional resulta no desenvolvimento 
de ciência com impacto, o que se reflete nas cerca de 
650 publicações indexadas em 2021 (média de IF – 
5,56) e na coordenação e/ou participação em 38 
candidaturas a projetos europeus, no mesmo ano. 
Em 2020/21, seis projetos do i3S foram selecionados 
pela Fundação laCaixa; fomos galardoados na edição 
de 2021 do Wellcome Trust Innovator Awards; 
recebemos o Prémio Pfizer 2021, empresa que 
também atribuiu uma bolsa a um trabalho com foco 
na paramiloidose familiar; dois projetos foram 
selecionados para o programa Gilead Génese 2021; 
três investigadoras do i3S figuraram entre as 
primeiras laureadas do Prémio Maria de Sousa; e 
milhões de euros foram canalizados por associações 
europeias e norte-americanas para projetos 
inovadores nas áreas do envelhecimento, 
regeneração de tecidos, doenças autoimunes e 
cancro. Candidaturas regulares bem-sucedidas a 
financiamentos internacionais são essenciais para 
garantir a manutenção de recursos humanos 
altamente qualificados, a base de ação do i3S. 

 
Fomento da colaboração intra- e inter-institucional através de 

eventos internacionais 

 

Aposta nas infraestruturas 
O i3S assenta fortemente nas suas plataformas 
científicas, que reforçam a capacidade tecnológica e 
desempenham um papel central na investigação da 
região. O i3S fez um investimento substancial na 
captação de financiamento para a modernização de 
equipamento, o que resultou no estabelecimento da 
rede PT-OPENSCREEN (financiada pela CCDR-N, 
1.5M€) e do Porto.CCC, em parceria com o IPO-Porto 
(financiado pela CCDR-N, 15M€).  
A cooperação é um dos princípios orientadores do 
i3S, pelo que as nossas 13 plataformas científicas se 
regem por uma política de abertura e partilha de 
recursos e serviços, essencial para o sucesso dos 
projetos em curso dentro e fora da instituição. Desde 
2015, as plataformas apoiaram 500 projetos internos 
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e 140 externos, demonstrando o enorme potencial 
desta política. A qualidade das nossas plataformas é 
reconhecida, estando equipadas com tecnologia de 
ponta e garantindo a total segurança dos 
utilizadores. Coordenamos 2 redes internacionais de 
infraestruturas e participamos noutras 7 nacionais e 
em 4 internacionais. De salientar a qualidade do 
Biotério que detém acreditação internacional, e a 
segurança dos nossos laboratórios BSL-3 que 
permitiram desde início a testagem para SARS-CoV-
2. 

 
As plataformas científicas desempenham um papel central no 

sucesso da investigação 

 

Consolidação do capital humano 
O desenvolvimento de carreiras técnicas e científicas 
é uma das prioridades do i3S para valorizar e 
expandir o seu capital humano. O i3S apresentou-se 
a concursos altamente competitivos, 
nomeadamente no âmbito do programa Widening 
da EU, resultando na angariação de 8,7M€ com a 
aprovação de 3 ERA Chairs e 2 Twinnings, o que 
reforçou a estratégia de expansão e a criação de 3 
novos grupos. Os projetos financiados pela CCDR-N 
no âmbito do Porto.CCC serviram o propósito de 
criação de novas posições atrativas para jovens 
talentos e para cientistas experientes e reputados. A 
formação de recursos altamente qualificados é 
garantida através de um extenso programa de 
formação avançada (28 cursos/ 700 participantes em 
2021) e pela participação em redes internacionais de 
formação, capacitando os nossos membros com 
competências científicas e valências transversais. A 
meta de contratos para 2021 foi alcançada com a 
abertura de 2 vagas Investigador Principal (sem 
termo), reforçada com 27 posições a termo 
conseguidas em programas competitivos. O i3S 
recebe um crescente número de alunos e em 2021 
integravam o i3S cerca de 500 alunos MSc e PhD, 
alavancando a formação de novos talentos e a 
renovação geracional. 

 
Um extenso programa de formação avançada garante 

profissionais altamente qualificados 

 

Ao serviço da sociedade 
O i3S restitui à sociedade o investimento na 
investigação através de ações de envolvimento 
público e da prestação de serviços de diagnóstico. O 
i3S oferece serviços de diagnóstico para responder a 
necessidades clínicas reais em diferentes áreas: 
Ipatimup Diagnósticos (cancro), Centro de Genética 
Preditiva e Preventiva (doenças neurológicas) e i3S 
Diagnostics (SARS-CoV-2, com potencial de ação 
noutras infectocontagiosas); mais de 50 000 
diagnósticos em 2021. Mediante consentimento 
informado, as amostras são usadas em investigação, 
cujos resultados se traduzem em serviços clínicos 
mais precisos e eficazes. A aproximação do i3S às 
associações de doentes é uma realidade, 
nomeadamente pela representação formal em 
órgãos da instituição. Além de um sólido programa 
educativo que abrange todas as etapas académicas, 
em 2021 desenvolvemos iniciativas dirigidas ao 
público, como a Noite Europeia dos Investigadores, 
e de simbiose criativa, nomeadamente em Arte & 
Ciência. O HYBRID (Erasmus+) proporcionou 
formação transdisciplinar e conduziu a novas 
oportunidades, como ao projeto CoPraxis pela 
DGArtes. Estas ações culminaram em exposições, 
hackathons e sessões públicas com impacto na 
dinâmica do campus da Asprela. 

 
Várias ações transdisciplinares impactam na dinâmica do 

campus, como o Hackathon Emergence 
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Valorização do Conhecimento 
O i3S, em 2020/21, participou na criação de 4 novas 
start-ups; submeteu 21 novas patentes e assinou 7 
acordos de licenciamento, bem como obteve cerca 
de 76k€ em royalties. A promoção interna de um 
espírito empreendedor junto dos investigadores tem 
resultado na obtenção de vários prémios de 
inovação e empreendedorismo (22 em 2020/2021), 
com destaque para o prémio Wellcome Innovator 
Award, o Jumpstarters do EIT e o Big Impact Award 
da Amyris. O i3S procura incentivar soluções 
inovadoras desenvolvidas pela comunidade 
científica, nomeadamente através do i3S Health 
Innovation Prize que premiou projetos direcionados 
especificamente ao combate à COVID-19. A 
produção científica de cariz translacional do i3S tem 
ainda constituído uma importante base para a 
parcerias estratégicas com o tecido empresarial do 
sector farmacêutico internacional, atividade esta 
que para além da assinatura de um importante 
protoloco de parceria institucional com a Pfizer, 

manteve em 2021 a gestão de um estudo clínico 
(Looker Study), um de investigação translação 
(BioHeat90), tendo ainda iniciado novos projetos de 
estudos pré-clínica. Foram ainda obtidos mais 4 
projetos em financiamento competitivo da indústria 
farmacêutica global. 

 
As parcerias estratégicas resultam de investimento em atividade 

científica de cariz translacional 
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IA - INSTITUTO DE ASTROFÍSICA E CIÊNCIAS DO ESPAÇO 

O Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, foi criado por 
escritura a 4 de Maio de 1989, tendo a Universidade do Porto e a 
Fundação Gomes Teixeira como Associados Fundadores, e em 
resultado da iniciativa da Prof. Teresa Lago.  

É uma associação científica e técnica privada, sem fins lucrativos e 
reconhecida de utilidade pública. Inscreve entre os seus objetivos estatutários apoiar e promover a Astronomia, 
nomeadamente:  

- investigação científica, 

- formação ao nível pós-graduado e universitário, 

- ensino da Astronomia ao nível não universitário (ensino básico e secundário) 

- divulgação da ciência e promoção da cultura científica. 

A investigação no CAUP é realizada no âmbito do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA). IA é uma 
estrutura de investigação com uma dimensão nacional, concretizando uma visão ousada para o desenvolvimento 
da Astronomia, Astrofísica e Ciências do Espaço em Portugal. Resulta da fusão, em 2015, das duas unidades de 
investigação mais proeminentes no campo em Portugal: o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto (CAUP) 
e o Centro de Astronomia e Astrofísica da Universidade de Lisboa (CAAUL). O IA criou em 2021 mais um pólo na 
Universidade do Coimbra. 

Atualmente o IA é a maior unidade de investigação na área em Portugal, sendo responsável pela maioria da 
produtividade nacional em revistas internacionais ISI na área de Ciências do Espaço. Esta é uma das áreas 
científicas com maior fator de impacto relativo e com maior número médio de citações por artigo para Portugal. 

O IA possui uma capacidade já demonstrada para desenvolver projetos de referência em Astronomia, em todas 
as suas fases: definição científica e técnica, conceção e desenho de instrumentos, construção e instalação, e 
exploração científica. 

 

DESTAQUES 

Num estudo conduzido pelo IA-CAUP, Demangeon et 
al. (2021) utilizaram o espectrógrafo ESPRESSO para 
detetar um planeta com apenas metade da massa de 
Vénus. Num sistema formado por cinco planetas, 
este é o planeta mais leve, com uma massa  estimada 
através do método das velocidades radiais. Para 
além desta descoberta espantosa, a equipa foi 
também capaz de inferir que três dos planetas 
podem conter água, quer no interior quer na sua 
atmosfera. É provável que os dois planetas mais 
próximos da estrela estejam secos, mas ainda podem 
conter pequenas quantidades de água. O terceiro 
planeta pode ter até 30% da sua massa em água, 
parecendo assim ser um mundo oceânico. 
O IA-CAUP tem estado envolvido no 
desenvolvimento do espectrógrafo ESPRESSO há 
mais de uma década e estamos agora a recolher os 
frutos deste trabalho de médio-longo prazo. 

 
O sistema L98-59 comparado com os planetas rochosos do 

Sistema Solar. Cortesia ESO 

 

Educação: O CAUP organizou e implementou o 
AstroCamp, uma escola de verão internacional que 
decorre no interior norte de Portugal (Paisagem 
Protegida de Corno de Bico), na área da Física e 
Astronomia, a nível pré-universitário, que pretende 
despertar nos alunos a curiosidade e o pensamento 
crítico. O Núcleo de Divulgação do CAUP orientou 
estágios e projetos de estudantes da Escola Artística 
e Profissional Árvore, Faculdade de Belas Artes da 
UP, Faculdade de Engenharia da UP e Instituto do 
Emprego e Formação Profissional.  Os alunos 
trabalharam principalmente no desenvolvimento de 
conteúdos multimédia imersivos e módulos 
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expositivos. O principal resultado foi iniciar do 
desenvolvimento de uma nova sessão de Planetário 
sobre Os Lusíadas. 

 
Turma do AstroCamp 2021, na Paisagem Protegida de Corno de 

Bico Esta edição contou com 15 alunos 5 monitores e 3 
formadores 

 

Criámos uma equipa para desenvolver o Plano de 
Igualdade de Género para o CAUP e também para 
explorar outros aspetos da diversidade no seio do 
Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA). O 
objetivo é identificar as razões da distribuição 
desigual de género na equipa de investigação e 
desenvolver medidas para melhorar a inclusão no IA 
e CAUP. 

 

No que diz respeito à organização de eventos 
culturais para além da Ciência, podemos referir que 
o Planetário do Porto organizou cinco eventos 
culturais em 2021, a fim de alcançar um público mais 
vasto. De entre estes, destacamos o concerto de 
Rodrigo Amado e Nuno Rebelo  com desenho digital 
ao vivo de António Jorge Gonçalves, que teve lugar 
no Planetário do Porto no dia 8 de maio, com 
transmissão em modo telemático. Destacamos ainda 
‘Ruído’, uma peça de divulgação científica sobre 
ondas gravitacionais, de Raquel Sousa e Lara Sousa, 
com produção Noitarder. Todas as apresentações, 
que decorreram a 11, 12, 13, 24, 25, 26 e 27 de 
novembro tiveram “casa cheia”. 

 
O cartaz referente ao espetáculo Ruído 

 

Os membros da CAUP têm tido papéis centrais numa 
série de colaborações internacionais. Alguns 
exemplos são: representação de Portugal no Science 
Programme Committee, o principal órgão de 
decisão, da Agência Espacial Europeia (ESA); 
secretário geral da União Astronómica Internacional; 
membro do Comité Técnico Científico da ESO; 
coordenação da ciência não-cosmológica para o 
satélite Euclid e membro da direção de cinco grandes 
projetos internacionais de instrumentação e 
satélites astronómicos. 

 
O satélite Euclid da ESA, que será lançado em 2023 
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ID+ - INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO EM DESIGN, MEDIA E CULTURA 

O ID+ é uma unidade de investigação centrada na área do Design 
alargada a outras áreas criativas da Arte e da Cultura. Desde a sua 
fundação, em 2007, o ID+ tem norteado a sua atividade pelas seguintes 
orientações estratégicas: 

(1) intervir ativamente na produção e aplicação de conhecimento, 
potenciando a função de mediação cultural que caracteriza o Design, a 

par do questionamento social e da inovação poética que a Arte permite; 

(2) demonstrar a importância estruturante do Design e da Arte na definição e implementação multidisciplinar de 
cenários credíveis para o crescimento sustentável onde a qualidade de vida seja um pressuposto de 
prosperidade; 

(3) validar o Design e a Arte enquanto agentes éticos de uma cidadania exigente, crítica e participada, cultivando 
a sua apropriação e tradutibilidade a nível social, cultural e económico; 

(4) escrutinar a contemporaneidade da herança cultural, na sua relação dinâmica com os novos paradigmas 
tecnológicos e mediáticos. 

 

DESTAQUES 

Entrepreneurship in a post-COVID world: envisioning 
from recent experience and preparing for the 
unexpected, Mesa-Redonda desenvolvida no ambito 
do projeto Erasmus+ AHEH - Arts & Humanities 
Entrepreneurship Hub (588387-EPP-1-2017-1-UK-
EPPKA2-KA) e difundida em direto via Facebook no 
dia 20 de Abril 2021. 
https://www.facebook.com/AHEHubs/videos/2826
93870150659/ 
https://www.artshumanitieshub.eu/ 

 
E-flyer Mesa-redonda AHEH 

 

Anti-Amnesia: Design research as an agent for 
narrative and material regeneration and reinvention 
of vanishing portuguese manufacturing cultures and 
techniques, livro produzido no âmbito do projeto de 
investigaçao Anti-Amnésia: Investigação em Design 
como agente para a regeneração e reinvenção, 
narrativas e materiais, de culturas e técnicas de 
manufactura portuguesas em desaparecimento 
(POCI-01-0145-FEDER-029022). 

Livro "Anti-Amnesia" 

 

TILEGEIST: Azulejos do Porto: recovered, reinvented 
and repurposed, livro produzido no ambito do 
projeto de investigaçao Anti-Amnésia: Investigação 
em Design como agente para a regeneração e 
reinvenção, narrativas e materiais, de culturas e 
técnicas de manufactura portuguesas em 
desaparecimento (POCI-01-0145-FEDER-029022). 
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Livro "Tilegeist" 

 

Threads of a Legacy: Towards a pedagogical heritage 
in Art and design: the Porto School of Fine Arts, 1956-
1984, Livro produzido no ambito do projeto de 
investigaçao Transferência de Sabedoria: 
Contributos para a inscrição científica de legados 
individuais em contextos de reforma universitária e 
científica nas artes e design (POCI- 01-0145- FEDER- 
029038). 
unwww.org/aawt/wtbook.pdf 
Março 2021 

 
Livro “Threads of a Legacy” 

 

Threads of a Legacy: Towards a pedagogical heritage 
in Art and design, Exposição organizada no âmbito 
do projeto de investigação Transferência de 
Sabedoria: Contributos para a inscrição científica de 
legados individuais em contextos de reforma 
universitária e científica nas artes e design (POCI- 01-
0145- FEDER- 029038), Auditório da Casa Comum, 
Reitoria da Universidade do Porto, 13 a 27 de Maio 
2021. 

https://www.up.pt/casacomum/eventos/threads-
of-a-legacy-towards-a-pedagogical-heritage-in-art-
and-design-exposicao/ 

 
E-flyer exposiçao “Threads of a Legacy” 
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IF - INSTITUTO DE FILOSOFIA 

O Instituto de Filosofia da Universidade do Porto é uma Unidade de 
Investigação e Desenvolvimento na área da Filosofia. 

A atividade está distribuída em 2 Linhas Temáticas - Medieval & Early 
Modern Philosophy e Modern & Contemporary Philosophy - com 6 
Research Groups (RGs) – RG Aristotelica Portugalensia. The Reception 
of Aristotle in Portugal until the 18th Century; RG Reason, Politics and 
Society in Medieval and Early Modern Philosophy; RG Aesthetics, 

Politics and Knowledge; RG Mind, Language and Action Group; RG Roots and Horizons of Philosophy and Culture 
in Portugal; RG Philosophy and Public Space - que cooperam entre si e desenvolvem a atividade em articulação 
com especialistas e/ou grupos internacionais. 

O principal objetivo estratégico é o desenvolvimento da investigação a nível internacional na área da Filosofia 
com diferentes abordagens e com participação nos debates atuais sobre duas áreas principais: Filosofia Medieval 
e Filosofia Contemporânea. A conexão entre as áreas é um objetivo permanente.  

A investigação abarca metafísica, epistemologia, filosofia da mente e linguagem, estética, ética, antropologia 
filosófica e filosofia política. 

 

DESTAQUES 

Per cognitionem visualem. The Visualization of 
Cognitive and Natural Processes in the Middle Ages.  
XXV Annual Colloquium of the Société Internationale 
pour l'Étude de la Philosophie Médiévale.  
FLUP, 14-15 and 21-22 June 2021 
https://ifilosofia.up.pt/activities/per-cognitionem-
visualem-2020  
The purpose of this colloquium was to deepen 
understanding of the Medieval visual tools that 
represented and demonstrated philosophical and 
scientific knowledge and, to an extent, the 
accumulation of empirical data, with a focus on 
medieval Latin, Greek, Arabic and Jewish traditions. 

 
Cartaz 

 

Conference | Transhumanism and the Future of 
Humanity 
21-22 October 2021 | Online 
https://ifilosofia.up.pt/activities/conference-
transhumanism-and-the-future-of-humanity 
Political movement, philosophy of technology, 
worldview, way of thinking about the future of 

human life, or just an invention of science-fiction? 
What is transhumanism? What distinguishes it from 
post-humanism or cyborg theory? To propose this 
question again is neither useless nor rhetorical at all. 
Due to the current development of digital 
technologies and artificial intelligence, the debate on 
transhumanism is today more alive than ever.  
“Transhumanism is a class of philosophies of life that 
seek the continuation and acceleration of the 
evolution of intelligent life beyond its currently 
human form and human limitations by means of 
science and technology, guided by life-promoting 
principles and values.” (Max More)  
The conference intends to explore the impact of 
transhumanism on our conception of subjectivity 
and human identity, and this starting not only from 
the pioneers (Huxley, Teilhard de Chardin, Minsky, 
More), but also from more recent authors (Bostrom, 
Kurzweil, Savulescu, etc.). 
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Colóquio “A Revolução Liberal, 200 anos depois" 
18 DE JUNHO 2021 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
https://ifilosofia.up.pt/activities/coloquio-a-
revolucao-liberal-200-anos-depois 
O Instituto de Filosofia da Universidade do Porto (RG 
“Raízes e Horizontes da Filosofia e da Cultura em 
Portugal” e o RG "Reason, Politics and Society in 
Medieval and Early Modern Philosophy") e o Centro 
Regional do Porto da Universidade Católica 
Portuguesa propõem-se, com este Encontro 
Científico, promover uma reflexão alargada e trans-
disciplinar sobre o impacto da Revolução Liberal na 
sua época até aos dias de hoje, convidando, para o 
efeito, alguns especialistas de referência. Na ocasião, 
iremos igualmente homenagear Pedro Baptista, 
colaborador destes dois centros de investigação e 
Comissário das Comemorações da Revolução Liberal 
do Porto. 
Temas: 
- O Impacto da Revolução Liberal na sua época: no 
plano cultural e filosófico; no plano social e político 
- Atualidade da Revolução Liberal no século XXI 
Comissão Organizadora: 
Maria Celeste Natário 
Jorge Teixeira da Cunha 
José Meirinhos 
Renato Epifânio 

 

 

De cognitione. 8th International Congress of 
SOFIME. 
FLUP, Porto, 6-8 September 2021 
https://ifilosofia.up.pt/activities/de-cognitione 
The general topic of the congress WAS the concept 
of cognition in its different aspects in medieval 
philosophy and in all of its traditions from 4th to 17th 
Century (Greek, Latin, Arabic, Hebrew, vernaculars). 
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PPS Talks | 2021-2022 | Zoom Seminars 
11 SESSÕES ENTRE ABRIL E DEZEMBRO DE 2021 
https://ifilosofia.up.pt/activities/pps-talks-2021-
2022-zoom-seminars  
Na atual crise de saúde pública, que é também social, 
de regressão económica e até de depressão 
generalizada, a urgência com a profusão de 
informação e de opiniões contraditórias pode 
revelar-se desorientadora. Certos que as questões 
essenciais não emergiram com esta pandemia, 

inscrevendo-se já num longo percurso que tem 
procurado reequacionar os nossos modos de 
habitar, elas adquirem, contudo, uma pertinência 
particular quando, precisamente, o presente é vivido 
como emergência. 
A experiência permanente da incerteza veio reforçar 
o questionamento da natureza dos problemas como 
exigência para refletirmos sobre o nosso futuro, 
individual e coletivo. Com as PPS Talks pretende-se, 
então, sublinhar e renovar o fundamental papel da 
filosofia para pensarmos o mundo em que queremos 
viver. 
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ILC - INSTITUTO DE LITERATURA COMPARADA 

O Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa 
(ILC) é uma unidade de investigação sediada na 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
atualmente formada por 25 membros integrados, 75 
membros colaboradores e 13 membros em formação. 
A investigação do ILC incide em áreas científicas como 
os Estudos Literários, os Estudos Artísticos, a Filosofia 

e a Sociologia, promovendo a articulação multidisciplinar entre a Literatura Comparada, a Poética e a Teoria 
Literária, os Estudos Interartes, os Estudos Feministas e os Estudos Culturais. 

 

DESTAQUES 

Colóquio Internacional "Estar em casa com Adília 
Lopes: do privado ao político" 
Datas: 30 de junho a 2 de julho de 2021 
Local: Universidade de Vigo 
Organização: POEPOLIT II – Universidade de Vigo, I 
Cátedra Internacional José Saramago e Instituto de 
Literatura Comparada Margarida Losa 

Cartaz do evento 

 

Colóquio Internacional "Travestissements de la voix 
dans les littératures ibéro-américaines 
contemporaines" 
Datas: 6-8 de outubro de 2021 
Local: Universidade de Clermont-Ferrand (França) 
Organização: CELIS – équipe Ecritures et interactions 
sociales e Instituto de Literatura Comparada 
Margarida Losa 

Comissão organizadora 
Assia Mohssine 
Daniel Rodrigues 

Cartaz do evento 

 

Colóquio Interdisciplinar "O Conhecimento das 
Árvores. Árvores do Conhecimento" 
Datas: 11-12 de novembro de 2021 
Local: Faculdade de Letras e Casa Comum – Reitoria 
da Universidade do Porto 
Organização: Instituto de Literatura Comparada 
Margarida Losa 
Comissão organizadora 
José Eduardo Reis 
Maria de Lurdes Sampaio 
Marinela Freitas 
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Cartaz do evento 

 

Ciclo de conversas "Plano D: o que fazer depois do 
Doutoramento?" 
Evento: Ciclo de conversas 
Local: Faculdade de Letras, Universidade do Porto 
Organização: Instituto de Literatura Comparada 
Margarida Losa 

Cartaz do ciclo 

Ciclo de Palestras: Vasos Comunicantes 
Local: Faculdade de Letras, Universidade do Porto 
Organização: Instituto de Literatura Comparada 
Margarida Losa 

 
Cartaz do ciclo 
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INBIO - REDE DE INVESTIGAÇÃO EM BIODIVERSIDADE E BIOLOGIA EVOLUTIVA 

InBIO is an Associated Laboratory (AL) established in 2011, upon 
formal recognition of its key position to advise the Portuguese State 
in public policies related to the conservation and management of 
biodiversity and the environment. It involves a partnership between 
CIBIO – Research Centre in Biodiversity and Genetic Resources, 

hosted by the Universities of Porto (headquarters), Azores and Lisbon, and CEABN – Centre for Applied Ecology 
Baeta Neves, hosted by the University of Lisbon. 

The vision of InBIO is to firmly establish itself as a strong, competitive, and internationally recognized network of 
excellence in the fields of evolutionary biology, biodiversity (including agrobiodiversity), and social-ecological 
research, integrating all levels of biological organization from genes to ecosystems. Research at InBIO aims to 
advance knowledge on the origins and maintenance of biodiversity to apply this knowledge to address societal 
challenges related to climate and land-use changes, environmental degradation, the loss and sustainable use of 
biodiversity and agrobiodiversity, and the management, restoration and sustainable use of ecosystems and their 
services. The activities of InBIO are developed by a community of over 400 researchers, technicians, 
administrative staff and students, including nearly 200 integrated researchers with PhD, representing a diverse 
population from about 20 countries. Researchers are organised in 34 Research Groups, which are included in one 
of 3 Thematic Lines, ensuring alignment with InBIO’s scientific strategy. However, InBIO provides a high degree 
of autonomy and intellectual freedom to all researchers, which is considered essential to boost personal and 
institutional performance while pursuing both curiosity-driven and problem-solving research objectives. 

 

DESTAQUES 

Project BIOPOLIS - Teaming to Upgrade to Excellence 
in Environmental Biology, Ecosystem Research and 
AgroBiodiversity  
EU funded: H2020-WIDESPREAD-2018-01 (Category 
TEAMING) 
Grant Agreement nº: 857251 
Budget: 14.988.525,00 EUR 
Execution period: 01/10/2019 - 30/09/2026 
The BIOPOLIS project envisions to establish CIBIO as 
one of the best international Centres of Excellence 
(CoE) in Environmental Biology, Ecosystem Research 
and AgroBiodiversity, with the capacity for spreading 
excellence towards innovation in the areas of 
Environment, Biodiversity and Agriculture, and 
thereby contributing to socioeconomic development 
at the regional and national levels. The CoE will 
advance biological understanding from genes to 
ecosystems, and to use this knowledge to address 
pressing societal challenges through the 
development of world-leading research, the 
establishment of long-term strategic partnerships, 
the engagement of stakeholders, and the transfer 
and exploitation of research outputs. This will be 
achieved by attracting talented researchers, 
providing excellent conditions for research, training, 
internationalisation and networking, aligning 
research with societal challenges and smart 
specialisation strategies. 

 
BIOPOLIS logo 

 

ProjectTROPIBIO– Expanding potential in TROPIcal 
BIOdiversity and ecosystem research towards 
sustainable life on land 
EU funded: H2020-WIDESPREAD-2018-04 (category 
ERA-CHAIR) 
Grant Agreement nº: 854248 
Budget: 2.498.852,50 EUR 
Execution period:30/09/2019 - 30/09/2024 
This project aims to expand the research and 
innovation potential of CIBIO through the creation of 
an ERA Chair in Tropical Biodiversity and Ecosystems 
Research (TROPIBIO). Taking advantage of historical 
and cultural links, the project is rooted on the 
network of TwinLabs established between CIBIO and 
institutions from Portuguese-speaking African 
countries, aiming to support research in biodiversity 
assessment, conservation and sustainable use, and 
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ecosystem function and services, thereby 
contributing to achieve the Life on Land goal of the 
United Nations 2030 Agenda for Sustainable 
Development. 

 
TROPIBIO Logotipo 

 

Project TROPIBIO– RESEARCH TOWARDS THE 
CONSERVATION, RESTORATION AND SUSTAINABLE 
USE OF TROPICAL BIODIVERSITY AND ECOSYSTEMS 
CCDRN funded: NORTE-45-2020-22 
OPERATION nº: NORTE-01-0145-FEDER-000046 
Budget: 2.352.941,17 EUR 
Execution period:01/09/2020 - 31/08/2023 
This project complements and expands the work to 
be developed by the ERA Chair created through the 
project TROPIBIO – Expanding potential in TROPIcal 
BIOdiversity and ecosystem research towards 
sustainable life on land.  
This ERA Chair aims at expanding the research and 
innovation potential of CIBIO to develop excellent 
research towards innovation, contributing to the 
conservation and sustainable use of biodiversity and 
ecosystems, and ultimately to sustainable 
socioeconomic development and the reduction of 
poverty. The ERA Chair is rooted on a network of 
TwinLabs, which are partnerships established 
between CIBIO and institutions from Portuguese-
speaking African countries to jointly develop 
research, advanced training and capacity building. 
The project will help develop an ambitious program 
of research focusing on three lines of research 
identified as priorities by the ERA Chair, but greatly 
expanding their scope, breadth and innovation 
potential. 

 

Project BIOPOLIS - Enhancing the transference of 
scientific and technological knowledge through a 
new Centre of Excellence in Environmental Biology, 
Ecosystems and AgroBiodiversity 
CCDRN funded: NORTE-46-2020-03 
OPERATION nº: NORTE-01-0246-FEDER-000063 
Budget: 13.990.265,00 EUR 
Execution period:01/09/2020 - 31/08/2023 

This project aims at harnessing the unique 
opportunity opened by the granting of a large H2020 
project to be developed in the region Norte, the 
BIOPOLIS - Teaming to Upgrade to Excellence in 
Environmental Biology, Ecosystem Research and 
AgroBiodiversity, that aims at upgrading CIBIO  to a 
Centre of Excellence (CoE) in Environmental Biology, 
Ecosystem Research and AgroBiodiversity. The 
current project will promote the complementarity 
between funds from Horizon 2020 and the Programa 
Operacional Regional do NORTE, contributing to 
reinforce research, technological development and 
innovation (Thematic Objective 01), promote 
research in partnership with companies and the 
valorization of research results (Priority 1.2), and 
fostering the transference of scientific and 
technological knowledge to the business sector 
(Specific Objective 1.2.1). 

 

Project Centro de Valorização e Transferência de 
Tecnologia – Estação Biológica de Mértola - 
Biodiversidade, Agroecologia & Cinegética 
CCDRN funded: ALT20-46-2018-13 
OPERATION nº: ALT20-03-0246-FEDER-000042 
Budget: 2.704.370,31EUR 
This Project aims at the constitution of a Center for 
Valorization and Transfer of Technology [CVTT] 
Mértola Biological Station focused on the territorial 
specialization areas of Biodiversity 
Agroecology and Cinegetics, assuming as a 
transversal theme the need to address the effects of 
Climate Change and desertification phenomena. 
The interventions to be carried out, within the scope 
of this project, consist mainly  
in the rehabilitation and adequacy of an old 
industrial building, the old EPAC barns (currently in 
an advanced state of degradation) to install the CVTT 
and in the creation of a demonstrative experimental 
area (of the CVTT) in the Mértola Forest Perimeter. 
This CVTT aims to support companies and other 
agents in the region, stimulating the integration and 
valorization of scientific and technological 
knowledge, by stimulating the diffusion and 
demonstration of new technologies and innovative 
solutions, the support the training of agents and the 
provision of specialized services. 
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INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES, TECNOLOGIA E CIÊNCIA 

O INESC TEC – Instituto de Engenharia de Sistemas e 
Computadores, Tecnologia e Ciência é uma instituição de 
investigação privada, sem fins lucrativos, dedicada à investigação 
científica, desenvolvimento tecnológico, transferência de 
tecnologia, consultoria e formação avançada, bem como pré-

incubação de novas empresas de base tecnológica. 

Os associados do INESC TEC são a Universidade do Porto, o INESC, o Instituto Politécnico do Porto, a Universidade 
do Minho e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Atualmente, o instituto está presente 
principalmente no Porto, em Braga e em Vila Real.  

A visão do INESC TEC é ser uma instituição de Ciência e Tecnologia reconhecida a nível internacional nos domínios 
da Informática, Engenharia Industrial e de Sistemas, Redes de Sistemas Inteligentes e Energia. 

Enquanto instituição que opera na interface entre os mundos académico e empresarial, aproximando a 
academia, as empresas, a administração pública e a sociedade, através do seu modelo de gestão de ciência, o 
INESC TEC aplica o conhecimento e os resultados gerados pela investigação que desenvolve através de projetos 
de transferência de tecnologia, visando a criação de valor e a relevância social. 

A missão dual do INESC TEC é ser uma referência em investigação, procurando influência internacional, e 
promover a inteligência ubíqua, contribuindo para a competitividade e a internacionalização das empresas e 
instituições portuguesas. 

 

DESTAQUES 

GROW – Long-Range Broadband Underwater 
Wireless Communications 
O maior conhecimento sobre o fundo do mar implica 
o desenvolvimento de novas tecnologias, 
nomeadamente nos domínios das comunicações 
subaquáticas e da robótica submarina. Por outro 
lado, a utilização de Veículos Subaquáticos 
Autónomos (AUVs) é cada vez mais o meio 
preferencial para realizar missões neste ambiente.  
O projeto GROW do INESC TEC desenvolveu uma 
nova solução de comunicações que combina 
tecnologias sem fios de curto alcance, AUVs que 
percorrem a coluna de água e funcionam como 
transportadores de dados, e comunicações 
acústicas, que permitem o controlo da transmissão 
dos dados em tempo real. Com esta solução torna-
se possível o estabelecimento de uma ligação sem 
fios entre a superfície de água e o fundo do mar, com 
maiores taxas de transmissão de dados e menor 
latência do que as obtidas atualmente. A solução 
desenvolvida foi testada em ambiente real durante a 
campanha de mar que decorreu na baía de Sesimbra 
a bordo do navio de investigação Diplodus. Os testes 
permitiram comprovar as vantagens da solução 
desenvolvida face às atualmente disponíveis, e 
identificar os novos desenvolvimentos necessários 
para aproximar a tecnologia da sua comercialização. 

 
Ilustração do conceito proposto pelo projeto GROW 

 

Publicação de um estudo sobre as preferências dos 
consumidores em compras online na revista norte-
americana MIT Sloan Management Review, uma 
revista independente de grande renome baseada em 
pesquisa e plataformas digitais para líderes de 
negócios e que integra o ranking FT50. O estudo, 
conduzido por investigadores do INESC TEC/FEUP e 
da University of Chicago Booth School of Business, 
analisou o comportamento de consumidores, na 
área do retalho alimentar considerando, para tal, 
mais de 150 mil transações e concluindo que, a 
entrega com dia e horário específico selecionado 
pelo consumidor, é, em diversos casos, mais 
valorizada do que uma que seja feita num curto 
espaço de tempo. 



 
 

 

 105 
 

 
Estudo sobre os comportamentos dos consumidores online 

 

Desenvolvimento no INESC TEC de duas aplicações 
computacionais baseadas em Inteligência Artificial 
para análise de contextos em sequências de eventos 
gerados pelos equipamentos de uma subestação 
Alta Tensão/Média Tensão. A primeira aplicação 
recorre a técnicas de word embeddings 
(normalmente utilizadas em processamento de 
linguagem natural) e agrupamento para tipificar e 
agrupar as diferentes ocorrências registadas no 
histórico de linhas de alta tensão. Esta abordagem 
não-supervisionada permite ao operador humano 
enquadrar rapidamente as futuras ocorrências numa 
das tipificações. A segunda, desenvolvida em 
paralelo, recorre a uma análise automática do 
histórico de ocorrências de alarme em linhas de MT 
e AT para identificar, de forma autónoma, 
comportamentos anómalos ao nível das atuações 
das funções de proteção dos painéis de linha. Ainda 
em fase de testes, as ferramentas desenvolvidas pelo 
projeto deverão atingir maturidade suficiente para 
serem rapidamente industrializadas e integradas 
num sistema de gestão da rede de distribuição 
(distribution management system – DMS).” 

 
Inteligência artificial para apoiar rede de distribuição elétrica 

 

ILIAD é um projeto aprovado no programa Horizonte 
2020 - Ação Climática, Ambiente, Eficiência de 
Recursos e Matérias-Primas, com 56 parceiros, entre 
os quais o INESC TEC, e um orçamento global de 19 
milhões de euros. Baseia-se nos ativos resultantes de 
duas décadas de investimentos em políticas e 
infraestruturas para a economia azul e visa 
estabelecer um Gémeo Digital do Oceano 
interoperável, intensivo em dados e rentável. 

Capitaliza a explosão de novos dados fornecidos por 
muitas fontes terrestres diferentes e usando 
infraestruturas computacionais avançadas (cloud 
computing, HPC, Internet das Coisas, Big Data, redes 
sociais) de forma inclusiva, virtual/aumentada, e 
envolvente para enfrentar todos os desafios dos 
Dados da Terra. 
O Gémeo Digital do Oceano ILIAD fundirá um grande 
volume de dados diversos, numa abordagem 
semanticamente rica e agnóstica de dados para 
permitir a comunicação simultânea com sistemas e 
modelos do mundo real. Ontologias e um descritor 
de estilo padrão facilitarão a informação semântica 
e a descoberta intuitiva de informação e de 
conhecimento subjacentes para proporcionar uma 
experiência sem falhas. 

 
Levantamento de recursos marinhos 

 

Participação ativa do INESC TEC em três projetos 
financiados pelo programa da União Europeia 
Erasmus+, com vista à modernização da educação, 
da formação e do trabalho com jovens em toda a 
Europa.   
O projeto “JuezLTI: ferramenta para o ensino da 
programação” tem como objetivo desenvolver uma 
ferramenta de apoio ao ensino das ciências da 
computação. A ferramenta permitirá a avaliação 
automática de exercícios de programação, bases de 
dados e linguagens de marcação. 
O FGPE Plus (Framework for Gamified Programming 
Education) tem como objetivo principal aumentar o 
potencial educacional da framework FGPE durante a 
pandemia COVID-19, permitindo o seu uso em 
plataformas LMS populares, melhorando a 
experiência de seus utilizadores móveis, fornecendo 
melhor suporte para professores que tentam aplicar 
a gamificação nos seus próprios cursos de 
programação e estender a base de exercícios de 
gamificação prontos a usar.  
O projeto Life Skills VR – Life Skills for Employment in 
COVID-19 Era through VR Innovation tem como 
principal objetivo apoiar os cidadãos europeus na 
busca de emprego, especialmente aqueles que mais 
foram afetados pela pandemia da COVID-19, e pelas 
consequências negativas em termos de mercado de 
trabalho. 
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Modernização da educação, formação e trabalho com jovens na 
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IS-UP - INSTITUTO DE SOCIOLOGIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO 

O Instituto de Sociologia da Universidade do Porto nasce em 1989 com o 
intuito de promover a investigação nesta área específica do 
conhecimento, convocando, igualmente, o património de outras ciências 
sociais. 

Articulando os seus objetivos e atividade com os do Departamento de 
Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, o Instituto de Sociologia abre-se à região e ao país 
como catalisador de debate e inovação científicas. 

Em 2002, passou a integrar a rede de unidades científicas da Fundação para a Ciência e a Tecnologia do Ministério 
da Educação e Ciência, tendo vindo a cumprir, em especial a partir dessa data, um trajeto de crescimento e 
qualificação que se traduz numa intensa atividade, desenvolvida quotidianamente por mais de trinta 
Investigadores e Investigadoras integrados/as, diversos doutorandos e doutorandas apoiadas pela FCT e mais de 
trinta Investigadores e Investigadoras colaboradores/as. 

Múltiplos projetos têm sido desenvolvidos, envolvendo uma vasta rede de parcerias, em particular com 
instituições públicas e associações. A área do desenvolvimento e das políticas públicas constitui um dos eixos 
transversais mais trabalhado. 

Centrado na investigação fundamental e na prestação de serviços de relevância social, o Instituto de Sociologia 
pretende criar dinâmicas cada vez mais ativas de envolvimento com a comunidade, a par da divulgação alargada 
dos resultados das pesquisas, de forma a captar novos públicos para o conhecimento científico e, em particular, 
para a abordagem sociológica da realidade. 

 

DESTAQUES 

Novo projeto (2021-2023): Soil health surrounding 
former mining areas: characterization, risk analysis, 
and intervention (Norte 2020 – Scientific and 
Technological Research Support System (SAICT) - 
"Structured R&D&I projects"- Horizon Europe 
(NORTE-01-0145-FEDER-000056). 
Resumo: Os resíduos resultantes das atividades 
mineiras da exploração de carvão, Sb-Au e W (N 
Portugal) depositados em escombreiras, 
representam uma fonte de poluição nos solos e 
aquíferos circundantes. A poluição ambiental será 
avaliada para determinar as medidas de mitigação 
para recuperar a saúde destes recursos. O impacto 
sociológico associado à exploração dos recursos 
geológicos e a perceção dos riscos e perigos para a 
população serão abordados. 

 

UNCHARTED: Understanding, Capturing and 
Fostering the Societal Value of Culture (EC - Horizon 
2020, Agreement n. 870793).  
In recent decades, with the growing emphasis on the 
creative economy, culture has tended to be 
increasingly seen in political circles under the 
exclusive lens of the economy and its contribution to 
it. To counteract this tendency, it is necessary to 
define the social values associated with culture on a 
different basis from the traditional one. The work 
focuses on the valuation practices of the actors 
involved in cultural life.  Three areas and three types 
of fundamental actors in the value dynamics of 

culture are distinguished: the field of cultural 
participation, in which citizenship is the protagonist; 
the field of cultural production and heritage, where 
the professionals of creation and preservation are 
the ones who take the initiative; and the field of 
cultural administration, in which it is the experts and 
politicians who decide. The project takes these three 
areas and this basic typology of actors as a starting 
point to structure the study of the different aspects 
involved in this evaluative dynamic: the emergence 
of values, the configuration of a value order and the 
political impulse of values. 

 
Credits: tprussman_Circus-Smirkus_CC-BY-NC-2.0 

 

Projeto (2020-2022): EMBRACE | European 
Corporate Social Entrepreneurship curriculum 
(Erasmus+ Programme – Key Action 2 (KA2) — 
Cooperation for innovation and the exchange of 
good practices (Ref. 601132-EPP-1-2018-1-IE-
EPPKA2-KA). 
Resumo: Atualmente, a economia global, orientada 
para o conhecimento, exige uma maior ênfase na 
abordagem às questões da inclusão social, igualdade 
social e envolvimento da sociedade em processos de 
investigação e inovação que permitam gerar 
soluções que respondam às necessidades da 
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sociedade. Tais aspirações só podem ser alcançadas 
se houver um envolvimento aberto e colaborativo 
entre a hélice quádrupla dos atores que compõem 
uma determinada sociedade. A base do 
desenvolvimento de uma sociedade empreendedora 
inclusiva, colaborativa e socialmente consciente é a 
educação. O principal objetivo do projeto EMBRACE 
é promover o Empreendedorismo Social Corporativo 
(ESC) nos programas educacionais de Instituições de 
Ensino Superior (IES) e melhorar as competências, 
empregabilidade e as atitudes dos alunos, 
contribuindo para a criação de novas oportunidades 
de negócio que lidem de perto com as mudanças 
sociais existentes dentro das empresas, além de 
promoverem a colaboração entre as próprias 
empresas. 

 
Logotipo do projeto 

 

A conferência internacional Regulating religions? 
Legal and social status in contemporary Europe, 
organizado pela rede de investigação internacional 
EUREL (http://eurel.info) e pelo Instituto de 
Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP). A 
conferência teve lugar nos dias 23 e 24 de setembro 
de 2021, na Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto. 
Este evento desenvolve-se no âmbito das 
conferências que a rede EUREL organiza, de dois em 
dois anos, onde especialistas em direito, sociologia e 
outras ciências sociais se juntam para discutir um 
tópico de interesse atual relacionado com a temática 
da religião e as implicações legislativas necessárias 
numa Europa cada vez mais secularizada e 
culturalmente plural. Edições anteriores ocorreram 
em Manchester (2012), Lublin (2014), Luxembourg 
(2016) e Oslo (2018). 

 
Cartaz da conferência 

 

O II Encontro Internacional Todas as Artes | Todos os 
Nomes realizou-se nos dias 1 e 2 de julho de 2021, 
na Faculdade de Letras da Universidade do Porto.  
Incentivadora e afeita à diversidade de abordagens e 
temas em torno da arte, a Rede Todas as Artes | 
Todos os Nomes promove em seus eventos e 
publicações, desde a sua criação, em 2016, a 
convergência, a comunicação e a troca entre 
pesquisadores e redes de pesquisa sobre a arte nas 
áreas da sociologia, antropologia, estudos culturais, 
história e artes. 
Organização: TODAS AS ARTES – Rede Luso-Afro-
Brasileira de Sociologia da Cultura e das Artes 
R.A.I.U, DINÂMIA’CET – IUL, CITCEM (FLUP), IS-UP, 
IF-UP. Local: FLUP/online; 1-2 de julho de 2021. 
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Cartaz da conferência 
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LAETA - LABORATÓRIO ASSOCIADO DE ENERGIA, TRANSPORTES E AERONÁUTICA 

Criado em 2006, o LAETA é um Laboratório Associado nas áreas de 
Energia, Transportes e Aeroespacial, que também aborda outras áreas 
emergentes onde o seu conhecimento científico, alicerçado na 
Engenharia Mecânica, de Materiais e Aeroespacial, pode ser aplicado. 

A investigação do LAETA, classificada como Excelente na última avaliação realizada pela FCT, conta com a 
colaboração de docentes de várias universidades e institutos politécnicos, assim como de investigadores, de 
alunos de doutoramento, de estudantes de mestrado e de pessoal de suporte. 

O LAETA integra 4 instituições de gestão (INEGI / Universidade do Porto, IDMEC / IST-Universidade de Lisboa, 
ADAI / Universidade de Coimbra e AEROG / Universidade da Beira Interior), e 30 instituições participantes 
provenientes de outras universidades, institutos politécnicos, hospitais e municípios. 

O núcleo do LAETA é uma comunidade dinâmica de 264 Investigadores Integrados (RIs) e 255 alunos de 
doutoramento, localizados em todas as regiões de Portugal continental. Este capital humano tem sido da maior 
importância para o sucesso do LAETA nas diferentes dimensões de sua atividade, nomeadamente investigação e 
desenvolvimento, inovação e transferência de tecnologia, transferência de conhecimento e formação avançada, 
e o apoio à formulação e implementação de políticas públicas. 

 

DESTAQUES 

Projeto NEWFRAC - New strategies for multifield 
fracture problems across scales in heterogeneous 
systems for Energy, Health and Transport  
Financiamento H2020-MSCA-ITN-ETN; GA n. 
861061; 2020-2024. 
Projeto de formação avançada desenvolvido em 
consórcio Europeu envolvendo sete Universidades 
(incluindo a UPORTO), e cinco empresas 
tecnológicas. Visa a formação de uma nova geração 
de especialistas na área da previsão da fratura de 
materiais heterogéneos, com aplicação em 
estruturas complexas para os mais variados setores, 
desde os Transportes, à Energia ou Saúde.  
O projeto arrancou com o desenvolvimento de novas 
estratégias de simulação avançada de fenómenos de 
fratura a várias escalas com acoplamento de 
campos. Em 2021, o trabalho focou a implementação 
de um modelo computacional para a previsão da 
resistência de laminados thin-ply à base de materiais 
compósitos de matriz polimérica, e o 
desenvolvimento de modelos micromecânicos para 
previsão dos mecanismos de falha que ocorrem 
nestes materiais. 

 
Logo Projeto NewFrac 

 

Projeto EMB3RS - User-driven Energy-Matching & 
Business prospection tool for industrial Excess 
heat/cold Reduction, Recovery and Redistribution 

Financiamento H2020-LC-SC3-EE (IA); GA n.847121; 
2018-2022. 
Projeto desenvolvido em consórcio Europeu no qual 
estão envolvidas quatro entidades Portuguesas, 
incluindo entidades do SCTN/UPORTO (LAETA/INEGI 
– Coordenador; e INESC TEC) e empresas industriais 
e de serviços (CIMPOR e PDM&FC). Visa desenvolver 
uma nova plataforma online e em open source para 
permitir à Indústria (em particular a comunidade EII, 
Energy-Intensive Industries), e a outros utilizadores 
finais de energia na sua vizinhança, identificar como 
reutilizar de forma eficiente o excedente gerado 
como energia térmica (calor/frio, HC), e 
simultaneamente melhorar a sua pegada de 
carbono.  
Da atividade realizada em 2021, realça-se: (1) a 
caracterização dos primeiros casos de estudo, tendo 
sido identificados o calor disponível de fontes 
industriais e não industriais e dos seus potenciais 
utilizadores, que incluem outras indústrias, edifícios 
residenciais e terciários e atividades agrícolas; (2) a 
primeira versão dos módulos de análise da 
plataforma; e (3) as atividades de divulgação da 
plataforma. 

 
Logo Projeto EMB3RS 

 

Projeto PAC - Portugal AutoCluster for the Future  
Financiamento POCI-01-0247-FEDER-046095; 2020-
2023. 
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Projeto mobilizador do cluster nacional para o setor 
automóvel. Visa capacitar a indústria com novos 
produtos, processos e modelos de 
industrialização/operação, para impulsionar a sua 
internacionalização e assim posicionar 
estrategicamente o setor automóvel nacional nas 
cadeias de valor globais dos veículos do futuro.  
Durante 2021, a participação da UPORTO, através do 
LAETA/INEGI, teve como foco: 
i) Novos processos de fabrico:  
- Metais - Fundição a baixa pressão de ligas de 
alumínio em atmosfera. Híbridos obtidos por 
vazamento de baixa pressão. 
- Compósitos - Soluções produtivas para melhoria do 
acabamento superficial.controlada, para melhoria 
das propriedades mecânicas do componente 
fundido. 
ii) Otimização de processos: 

- Metais - Simulação de fundição baixa pressão de 
ligas de alumínio: apoio ao fabrico de componentes 
de motor para automóvel; 
- Compósitos - Simulação de estampagem e de 
injeção/sobreinjeção: apoio ao fabricos de 
componente para o interior do automóvel; 
iii) Novos materiais:  
- Metais - Compósitos de matriz metálica (à base de 
alumínio). 
- Compósitos – Novos materiais para estruturas 
têxteis. 

 
Logo Projeto PAC 
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LEPABE - LABORATÓRIO DE ENGENHARIA DE PROCESSOS, AMBIENTE, BIOTECNOLOGIA E ENERGIA 

O LEPABE – Laboratório de Engenharia de Processos, 
Ambiente, Biotecnologia e Energia (www.lepabe.fe.up.pt) é 
uma unidade de investigação sediada no Departamento de 
Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. Tem sido consistentemente avaliada como EXCELENTE pela FCT. Estabelecido em 1998, 
o LEPABE integra desde 2021 o ALiCE – Associate Laboratory in Chemical Engineering (www.alice.fe.up.pt). 

A missão do LEPABE é contribuir para o desenvolvimento de processos e produtos inovadores usando as bases 
da engenharia química, biológica e do ambiente, para responder aos desafios societais e melhorar a qualidade 
de vida de uma forma segura e sustentável.  

Os objetivos estratégicos do LEPABE encontram-se não só alinhados com as prioridades do Horizonte Europa, 
nomeadamente a excelência científica, competitividade industrial e desafios societais, como também com os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030 das Nações Unidas. 

O LEPABE encontra-se organizado em 5 grupos de investigação: Processos, Produtos e Energia; Engenharia de 
Sistemas de Processos; Estruturas Supramoleculares; Biotecnologia; Ciências e Tecnologias do Ambiente. Os 200 
investigadores, dos quais cerca de metade são doutorados, procuram criar sinergias para promover o 
desenvolvimento científico em áreas interfaciais e aumentar o conhecimento em tecnologias-chave, com foco 
nos processos e produtos avançados, nanotecnologia e biotecnologia, de forma a fornecer soluções para as 
principais preocupações da sociedade, tornando as energias renováveis mais acessíveis, desenvolvendo 
processos industriais com foco na descarbonização, garantindo a segurança alimentar, resolvendo problemas 
ambientais emergentes que afetam a qualidade da água e do ar e reciclando eficientemente os resíduos num 
conceito de economia circular.  

A formação avançada, a inovação e a internacionalização, bem como o comprometimento com as políticas 
públicas de emprego científico, são apostas-chave do LEPABE. 

 

DESTAQUES 

Baterias 2030 – As baterias como elemento central 
para a sustentabilidade urbana [POCI-01-0247-
FEDER-046109] 
Orçamento global: 8 272 725,90 € 
A descarbonização das cidades, assente na 
eliminação faseada de combustíveis fósseis e na 
progressiva integração de fontes renováveis 
endógenas, emerge como essencial no combate às 
alterações climáticas. É neste contexto que surge o 
projeto Baterias 2030, com o objetivo de responder 
aos desafios relacionados com a descarbonização e 
disseminação de comunidades energéticas 
sustentáveis, no que se espera serem as cidades do 
futuro. O projeto compreende 6 PPS, 4 dos quais se 
centram em domínios técnico científicos (PPS1 ao 
PPS4), sendo que as tecnologias que resultarão dos 
mesmos serão integradas e demonstradas num 
espaço urbano (PPS5), procurando-se estabelecer 
uma comunidade energética, assente numa 
microrede hipocarbónica, promovendo a 
substituição do consumo de combustíveis fósseis, e 
assim, a redução de CO2 no espaço urbano. 
O projeto compreende um consórcio de 23 
instituições, liderado pela DST Solar. A FEUP lidera o 
PPS1 que visa o desenvolvimento das baterias de 
nova geração, tem uma participação de destaque no 

PPS3, tecnologias de produção descentralizada, e no 
PPS5 – Laboratório Vivo. 

 
Plano de ação do Projeto Baterias2030 - https://baterias2030.pt 

 

112CO2 - Low temperature catalytic methane 
decomposition for COx-free hydrogen production 
[Grant agreement ID: 952219] 
Orçamento global: 3 585 178,70 € 
O mundo precisa de uma tecnologia disruptiva para 
descarbonizar rapidamente a energia; o sucesso 
dessa tecnologia depende muito da sua aceitação 
social, sustentabilidade e implementação rápida e 
fácil. Os proponentes do 112CO2 propõe uma 
tecnologia assente  num novo reator químico que 
possibilita o uso de metano - um combustível fácil de 
transportar e armazenar, seja fóssil, renovável ou 
sintético - para produzir hidrogénio livre de COx de 
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uma forma económica. Apresenta a vantage desta 
abordagem puder ser implementada rapidamente, 
aproveitando a infraestrutura atual. O projeto 
112CO2 foca-se na produção de hidrogénio a partir 
da decomposição catalítica de metano a baixa 
temperatura (ca. 550 °C), uma reação 100% seletiva. 
Ao usar o metano do biogás, essa reação imita a 
natureza e remove ativamente o CO2 da atmosfera 
(balanço negativo de carbono). Acresce que a 
decomposição do metano em hidrogénio, com 
metano proveniente de GN ou biogás, é mais barata 
do que a conversão convencional por vapor de GN. 

 
Decomposição de biometano - https://www.112co2.eu/ 

 

DelNAM - Strengthening the Research Area of 
Delivery of Nucleic acid mimics (NAMS) into bacteria 
to fight the antibiotic crisis [Grant agreement ID: 
810685] 
Orçamento global: 960 853,70 € 
O projeto DelNAM visa melhorar a introdução de 
Mímicos de Ácidos Nucleicos (NAMS) em bactérias 
para combater a resistência a antibióticos. A 
proposta integra sinergias em áreas 
complementares que incluem nanotecnologia, 
química sintética, microbiologia e modelização de 
bioprocessos, com o objetivo de obter novos 
compostos antimicrobianos capazes de superar a 
resistência antimicrobiana aos antibióticos atuais. 
Isso trará um valor fundamental para resolver uma 
crise que ameaça a UE e o mundo (alinhado com o 
Plano de Ação de Saúde Única da UE contra a 
resistência antimicrobiana) e estabelecerá uma base 
sólida para o desenvolvimento científico e de 
inovação contribuindo para estabelecer a região 
Norte como região de excelência nas ciências da vida 
e da saúde, objetivo prioritário dos seus RIS3. 
O consórcio é coordenado pelo Prof. Nuno F. 
Azevedo, do LEPABE, onde já existe uma vasta 
experiência e conta com investigadores de renome 
da UE: o Prof. Jesper Wengel da Univ. do Sul da 

Dinamarca, (DK), e o Prof. Stefaan de Smedt da Univ. 
Ghent, (BE). 

 
Vetores usados para introduzir NAMs em células microbianas e 

conjunto de técnicas usadas para avaliar a eficiência da 
internalização de NAMs 

 

2SMART - 2SMART - engineered Smart materials for 
Smart citizens [NORTE-01-0145-FEDER-000054] 
Orçamento global: 588 180,07 € 
O projeto 2SMART é um projeto integrado que visa 
desenvolver soluções inteligentes de engenharia e 
design, para melhorar a qualidade de vida e saúde 
dos cidadãos. O 2SMART enquadra-se na missão - 
Climate-Neutral and Smart Cities - do Horizonte 
Europa e para além do propósito de cumprir uma das 
missões do Horizonte Europa, este projeto está 
fortemente alinhado com o RIS3 Norte, em vários 
eixos prioritários, como (1) reforçar a investigação, o 
desenvolvimento tecnológico e a inovação, visando 
objetivos específicos como o aumento da produção 
com qualidade reconhecida internacionalmente; (2) 
fortalecer a transferência de conhecimento 
científico e tecnológico para o setor económico e (3) 
incrementar a área de Sistemas Avançados de 
Produção, desenvolvendo produtos inovadores. 
Beneficiará das competências e recursos (materiais e 
humanos) complementares das unidades de 
investigação participantes da Universidade do Porto 
(LEPABE, LSRE-LCM, CEFT e 2iADs) criando sinergias 
onde a arte e a inovação se conjugam para a 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

 
Logotipo do projeto 2SMART – Materiais inteligentes para 

cidadãos inteligentes - www.up.pt/2smart 

 

NEVADA - An innovative biocompatible platform for 
long-lasting drug delivery to the brain 
NEVADA é uma nova plataforma de nanotecnologia 
baseada numa forma revolucionária de fornecer 
terapias ao cérebro para o tratamento de doenças 
neurológicas onde a flutuação da concentração 
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plasmática de drogas é um grande obstáculo para a 
eficácia do tratamento, como na doença de 
Alzheimer (DA) e Doença de Parkinson (DP). Além 
disso, sempre que a via oral de administração estiver 
comprometida ou quando a adesão ao tratamento 
puder ser afetada, este novo dispositivo pode ser 
uma grande mais-valia. A tecnologia sugerida 
também pode servir como uma plataforma para 
entrega de drogas de efeito prolongado ao cérebro 
para outras doenças crónicas. 
Portanto, o NEVADA oferece uma abordagem 
sinérgica, aproveitando os benefícios de um conceito 
conhecido (nanoencapsulação) e a ideia inovadora 
de criar um dispositivo não removível, 
proporcionando um sistema de entrega de 
medicamentos de alto valor para estar disponível no 

mercado nos próximos 6-8 anos, uma vez que será 
produzido com materiais aprovados pela FDA. 
A equipa está a desenvolver o conceito (patente 
pendente) para criar uma spin-off para comercializar 
o dispositivo NEVADA. 

 
O conceito NEVADA 

 

 

  



 
 

 

 115 
 

LSRE-LCM - LABORATÓRIO DE PROCESSOS DE SEPARAÇÃO E REACÇÃO - LABORATÓRIO DE CATÁLISE E MATERIAIS 

O LSRE-LCM é uma parceria entre o LSRE - Laboratório de 
Processos de Separação e Reação e o LCM - Laboratório 
de Catálise e Materiais. Esta parceria obteve o estatuto 
de Laboratório Associado em Dezembro de 2004 e 
manteve-se até 2021. Em 2022, por via da fusão com 

outras duas unidades de I&D da FEUP, originou o novo Laboratório Associado em Engenharia Química (ALiCE – 
Associate Laboratory in Chemical Engineering)  

A principal localização do LSRE-LCM é o Departamento de Engenharia Química da Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto (FEUP), que funciona como Instituição Gestora. O LSRE-LCM inclui ainda um polo externo 
no Instituto Politécnico de Leiria (IPL), lançado em 2011.  

A constituição da associação LSRE-LCM teve por base a necessidade de desenvolver certas áreas do tecido 
industrial nacional e a vontade de alargar a sua área de influência à sociedade em geral, levando a cabo missões 
de interesse público para um desenvolvimento industrial e tecnológico sustentado. 

O LSRE contribui para o desenvolvimento do conhecimento científico e tecnológico nacional e europeu na área 
de Processos de Separação e Reação em Engenharia Química. A sua atividade está organizada em 4 áreas: 
Processos de Separação; Engenharia da Reação; Modelização, Simulação e Controlo de Processos; Engenharia 
Ambiental, e abrange vários níveis de conhecimento desde a investigação fundamental até ao desenvolvimento 
de produtos e processos industriais.  

O LCM tem competências no desenvolvimento de materiais, com especial incidência em catalisadores e 
adsorventes. Desenvolve materiais e processos químicos, tendo em vista aplicações em Nanotecnologia, Síntese 
Química, Energia e Ambiente.  

O polo IPL visa o reforço do apoio científico em áreas de ponta da engenharia química com vista ao 
desenvolvimento da região do centro de Portugal. 

A formação de investigadores e técnicos de elevada competência é parte integrante da atividade LSRE-LCM 
através de programas de graduação e pós-graduação. 

 

DESTAQUES 

Bioma - Soluções integradas de BIOeconomia para a 
Mobilização da Cadeia Agroalimentar. 
O projeto mobilizador Bioma (projetobioma.pt) tem 
como desígnio posicionar as empresas da cadeia de 
valor do setor Agroalimentar (CVAA) em patamares 
mais competitivos e sustentáveis. 
Assente num conjunto de atividades de I&D, o 
projeto prevê a implementação de soluções 
integradas nos seguintes vetores estratégicos: 
-Sustentabilidade - Metodologia única de avaliação 
de sustentabilidade para a cadeia de valor 
agroalimentar (Sustainability Index for Bioeconomy). 
-Desperdício Alimentar - Soluções para 
monitorização e combate ao desperdício alimentar 
através do aumento do tempo de conservação dos 
produtos. 
-Valorização de subprodutos e resíduos - Métodos 
de extração de substâncias ativas a nível industrial, 
com potencial para originar novos ingredientes 
funcionais. 
O consórcio, liderado pela empresa Campotec, inclui 
12 entidades empresariais,e 11 do sistema cientifico, 
entre as quais a FEUP, FCUP e FFUP. O PPS3, Biovalue 

– Soluções de valorização de resíduos e produtos 
alimentares é liderado pelo LSRE-LCM. 

 
Logotipo Bioma 

 

Cat4GtL - Continous Catalytic reactor for the Gas-to-
Liquid process using NETmix technology 
No Cat4GtL pretende-se desenvolver um conceito 
catalítico inovador para aplicações Gás-para-
Líquidos (GtL), ligando campos de conhecimento 
desde o desenvolvimento de catalisadores ao 
projeto e construção de protótipos de micro-
reatores baseados na tecnologia NETmix e avaliação 
do potencial de industrialização. Aponta-se a uma 
solução global integrada para unidades GtL de 
pequena escala, para implementação em 
plataformas de exploração de petróleo e gás, locais 
remotos de produção de gás e refinarias de petróleo. 
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O reator fornece uma solução compacta e modular 
energeticamente eficiente para a produção contínua 
de combustíveis sintéticos de alta qualidade. Serão 
estudadas duas estratégias catalíticas, usando 
metodologias para controlar o tamanho, morfologia 
e cristalografia do catalisador. Estas serão testadas 
em reatores com diferentes escalas de produção, 
incluindo um protótipo industrial. Será feita a 
simulação de casos de aplicação para avaliação do 
potencial económico, ambiental e de 
industrialização. O consórcio inclui o promotor, 
CoLAB Net4CO2, a Galp E&P, a FCT-NOVA, o INL e a 
FEUP, através das UI&D LSRE-LCM e LEPABE. 

 
Combustíveis sintéticos podem ser sintetizados a partir de gás de 

síntese, que pode ser obtido do CO2 e do CH4 – sequência de 
passos processuais é a base para valorização do CO2 

 

Healthy Waters - Identification, Elimination, Social 
Awareness and Education of Water Chemical and 
Biological Micropollutants with Health and 
Environmental Implications 
O projeto está alinhado com o EU Green Deal 
[COM(2019)640], visando identificar e prevenir a 
ocorrência de contaminantes com implicações para 
a saúde e o meio ambiente (como compostos 
farmacêuticos, ARB/ARG, vírus e outros 
contaminantes) em água que atualmente é tratada 
como resíduo e que pode ser reutilizada na produção 
sustentável de alimentos. O projeto explora as 
potencialidades do design inteligente sob medida, 
de materiais e metodologias, para identificar 
micropoluentes e comparar formas de tratamento 
para sua eliminação em efluentes. A transferência de 
conhecimento para a sociedade civil também é 
considerada no projeto, para que os cidadãos 
possam identificar onde esses poluentes existem em 
seu quotidiano e hábitos de consumo, tornando-se 
conscientes deste tema, podendo identificar e 
discutir problemas ambientais específicos nas suas 
comunidades. A transferência de conhecimento 
ocorre em âmbito da educação formal (ensino básico 
e secundário, envolvendo investigadores, alunos e 
professores), numa lógica de investigação-ação 
participativa. 

 

Move2LowC - Combustíveis de Base Biológica 
O projeto mobilizador, Move2LowC tem como 
objetivo produzir biocombustível para os setores do 
transporte aéreo e rodoviário pesado de 
mercadorias e passageiros. Este projeto permitirá 
desenvolver racional tecnológico, até TRL 6, e um 
plano de exploração tecnológica que suporte o 

investimento na produção de biocombustíveis a uma 
escala comercial.  
O projeto está dividido em 4 PPS técnicos e 1 PPS de 
gestão que visam:  
PPS1. Refinação de microalgas autotróficas em 
biojetfuel utilizando a tecnologia HEFA;  
PPS2. Produção de biomassa por fermentação para 
refinação em biojetfuel com a tecnologia HEFA; 
PPS3. Produção de H2 a partir de biometano para 
veículos de transporte coletivo urbano;  
PPS4. Produção de biometano a partir de CO2 
atmosférico e hidrogénio por eletrólise da água. 

 
Move2LowC: utilizar tecnologias de conversão de biomassa em 

biocombustíveis e co-produtos 

 

ClimActiC - CidadaniaPeloClima: Criando Pontes 
entre Cidadania e Ciência para a Adaptação Climática 
Este projeto visa promover pontes entre os 
laboratórios de produção do conhecimento 
científico e tecnológico, os contextos de educação 
formal, e a esfera pública onde esse conhecimento é 
usado em defesa de políticas públicas e mudanças 
económicas e sociais.  
As 8 entidades intermunicipais da Região Norte de 
Portugal, a Área Metropolitana do Porto (AMP) e 7 
Comunidades Intermunicipais (CIM)Alto-Minho, 
Cávado, Ave, Alto Tâmega, Tâmega e Sousa, Douro e 
Terras de Trás-os-Montes, com competências 
particulares no domínio do desenvolvimento 
económico, social e ambiental são parceiros óbvios 
neste projeto. 
As oito escolas do 3º ciclo e do ensino secundário da 
Região Norte (uma em cada NUTS III) pela sua 
centralidade na vida dos jovens, como reconhecidas 
infraestruturas sociais mais resilientes aos riscos e 
choques ambientais causados pelo homem e mais 
propensas à inovação social, são o complemento 
essencial. 
No seu conjunto e dentro de uma abordagem de 
engajamento público, com uma ampla diversidade 
de atores e organizações pretende-se cocriar e co-
projetar um Norte resiliente, preparado para o clima, 
socialmente justo e informado. 
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Roteiro funcional do projeto ClimActiC 
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UMIB - UNIDADE MULTIDISCIPLINAR DE INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA 

A UMIB está sediada no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) na 
Universidade do Porto  e no Centro Hospitalar da Universidade do Porto (CHUP). 
Os investigadores da UMIB trabalham em laboratórios ou departamentos clínicos, 
dependendo de seus conhecimentos e atividades realizadas. A UMIB dedica-se à 
translação da investigação clinica em epidemiologia, mecanismos de doenças, 
identificação de biomarcadores e terapias direcionadas para doenças humanas 
com base em quatro pilares principais: Doenças Hereditárias e Genéticas; 
Distúrbios metabólicos, cardiovasculares e endócrinos; Imunidade, Infeção e 
Inflamação; Oncologia e Oncobiologia. Os investigadores da UMIB estão 
organizados em equipas lideradas por um Investigador Principal Sénior dedicado 

a tópicos mais específicos que derivam dos pilares de investigação da unidade, que incluem: genómica humana, 
autoimunidade e neurociências, hematologia, oncologia, doenças cardiovasculares, nefrologia, endocrinologia e 
reprodução. Apesar de cada equipa de investigação se dedicar ao estudo de doenças de relevância 
epidemiológica na sua área de interesse específica, existe uma sobreposição considerável de alguns projetos de 
investigação que resultam de uma abordagem mais transversal que se alimenta de várias disciplinas e beneficia 
da colaboração dos diferentes investigadores. Como um todo, a UMIB abrange um amplo espectro de áreas de 
investigação que por uma abordagem translacional dedica-se a integrar o conhecimento da investigação básica 
na prática clinica. 

 

DESTAQUES 

Em 2021 a UMIB criou uma Core Facility, composta 
por dois equipamentos “major”, o Seahorse 
Analytics e o Stopped Flow Light Scattering. 
O Seahorse Analytics é um analisador de fluxos 
extracelulares, mede a taxa de consumo de oxigénio 
(OCR) e a taxa de acidificação extracelular (ECAR). O 
consumo de oxigénio celular (respiração) e a 
excreção de protões (glicólise) causam mudanças 
rápidas e facilmente mensuráveis nas concentrações 
de oxigénio dissolvido e protões livres nesta 
"microcâmara transitória" que são medidos a cada 
poucos segundos por sensores de estado sólido. 
Poderão ser usadas neste equipamento células em 
suspensão ou aderentes, fragmentos de tecidos ou 
mitocôndrias isoladas. 
O Stopped Flow Light Scattering é usado para faz a 
medição de sinais espectroscópicos de reações 
muito rápidas (1-100 milissegundos). Dois reagentes 
são rapidamente misturados, parados numa célula 
de observação e as propriedades espectroscópicas 
são medidas em função do tempo. Uma série de 
experiências de fluxo interrompido podem ser 
usadas para mostrar o efeito da temperatura, pH e 
concentração do reagente na cinética da reação. 
Poderão ser usadas neste equipamento células 
intactas, organelos e vesiculas celulares. 

 
UMIB Core Facility: Seahorse Analytics e o Stopped Flow Light 

Scattering 

 

No âmbito do programa Erasmus+ iniciou-se em abril 
de 2021 o projeto multicêntrico europeu -  Coleção 
Internacional de Pacientes Virtuais - Educação 
Digitalizada na Europa para além da pandemia 
(iCoViP), que visa a elaboração de uma coleção de 
pacientes virtuais (VPs) multilíngues para estudantes 
de medicina e jovens médicos, para aumentar a 
conhecimento sobre VPs e a sua integração 
curricular pelas escolas médicas, e promover 
parcerias institucionais para além do período do 
projeto. Os VPs promovem a resolução de problemas 
e o raciocínio clínico, importantes para a aquisição 
de competências essenciais pelos futuros médicos. 
Envolve 6 universidades de França, Alemanha, 
Polónia, Portugal e Espanha, e constitui uma 
oportunidade única para incorporar e promover um 
padrão europeu de aprendizagem médica. Serão 
criados novos 125 VPs e traduzidos 75 VPs já 
existentes nas diferentes línguas nativas e inglês, 
estruturados em padrões nacionais e internacionais. 
A coleção ficará disponível em março de 2023. A 
Universidade do Porto associa-se com as suas duas 
escolas médicas (Faculdade de Medicina e Instituto 
Ciências Abel Salazar) para criar VPs portugueses. 
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Cada escola de medicina criará 13 novos casos e 
analisará e traduzirá 190 casos. 

 

O gene FMR1 tem se tornado cada vez mais 
relevante na fertilidade feminina. Portadoras de uma 
pré-mutação no FMR1 podem ter taxas de 
fertilidade subnormais, devido à elevada 
expressão FMR1 nas células do cumulus, resultando 
numa baixa produção de FMRP, a proteína 
codificada pelo gene FMR1. 
 No entanto, um mecanismo biológico semelhante 
parece estar acorrer em mulheres portadoras de 
alelos normais. Um dos maiores desafios é avaliar o 
efeito cumulativo, combinado e sinérgico do número 
de repetições de CGG e padrão de interrupção AGG 
na fertilidade feminina. O nosso grupo desenvolveu 
um modelo matemático capaz de transformar o 
genótipo do FMR1 num valor, denominado por 
pontuação alélica. Este modelo está patenteado a 
nível nacional, PAT314 - MÉTODO DE AVALIAÇÃO 
DA FUNÇÃO REPRODUTORA FEMININA. O cálculo da 
pontuação alélica irá permitir relacionar o genótipo 
do FMR1 com marcadores de reserva ovárica, dano 
do DNA nas células do cumulus e posteriormente 
analisar o seu efeito na expressão génica e assim 
compreender o processo que leva à a 
vulnerabilidade do ovócito, através de uma nova 
linha de investigação com implicações que se 
estendem ao diagnóstico, prevenção e tratamento 
da infertilidade. 

 
Identificar as fontes de dano no DNA nas células do cumulus, 

recorrendo ao ensaio cometa, analisar o seu efeito na expressão 
génica e decifrar os detalhes mecanísticos das vias de regulação 

da expressão do gene FMR1 

 

Num estudo resultante de uma investigação 
internacional e publicado na revista científica 
American Journal of Human Genetics (doi: 
10.1016/j.ajhg.2021.12.010), descrevemos pela 
primeira vez a associação do gene MAN2C1 a uma 
nova doença do neurodesenvolvimento. Foram 
identificadas e caracterizadas variantes patogénicas 
no gene MAN2C1 em seis indivíduos, pertencentes a 

quatro famílias diferentes, que apresentam 
dismorfias faciais, anomalias cerebrais estruturais e 
diferentes níveis de défice intelectual. A enzima 
citoplasmática MAN2C1, codificada por este gene, 
participa ativamente no catabolismo dos 
oligossacáridos livres, através da remoção dos 
resíduos de manose α1,2, α1,3 e α1,6. Os 
oligossacáridos livres são açúcares solúveis que 
resultam do processo de N-glicolisação de proteínas. 
O mecanismo subjacente ao metabolismo destes 
oligossacáridos é ainda pouco conhecido. Estudos 
funcionais confirmaram que as variantes 
identificadas resultam numa atividade deficiente da 
MAN2C1 e numa acumulação de oligossacáridos 
livres nesses indivíduos. Estes resultados mostram 
que um defeito no catabolismo dos oligossacáridos 
livre tem implicações na saúde humana, levando à 
caracterização uma nova doença da deglicolisação 
(MAN2C1-CDDG). 

 
Associação do gene MAN2C1 a uma nova doença do 

neurodesenvolvimento 

 

Os tumores da suprarrenal afetam mais de 3% da 
população com idade superior a 50 anos, e a sua 
prevalência está a aumentar devido ao 
envelhecimento da população. A maioria desses 
tumores são benignos e não produzem hormonas. 
Contudo, 2-10% desses tumores são malignos e 20-
40% apresentam hipersecreção hormonal, levando 
uma elevada morbilidade. 
Os cuidados de saúde aplicados aos pacientes com 
tumores da suprarrenal é bastante heterogéneo, e 
isso leva a uma desigualdade substancial, em toda a 
Europa. Neste contexto, uma das investigadoras da 
UMIB, em 2021 passou a integrar uma rede 
colaborativa através de uma ação COST (CA20122 - 
Harmonizing clinical care and research on adrenal 
tumours in European countries), com o objetivo de 
uniformizar a prática clínica; a investigação e os 
requisitos ético e legal necessários para a realização 
de ensaios clínicos, em tumores da suprarrenal, em 
toda a Europa. 
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UNIC - UNIDADE DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CARDIOVASCULAR A UMIB está 

A Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular (UnIC - 
http://unic.med.up.pt/), classificada pela FCT com Excelente, tem como 
objetivo promover a investigação translacional no domínio das Ciências 
Cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são a primeira causa de 
morte a nível mundial e constituem a maior causa de morbilidade e 
diminuição de qualidade de vida, em particular na população mais idosa, 
com impacto socioeconómico relevante. A UnIC tem contribuído 
substancialmente para o desenvolvimento científico e tecnológico das 
ciências cardiovasculares, realizando investigação clínica de elevado 
impacto societal, nomeadamente através da realização de ensaios 

clínicos e estudos clínicos prospetivos, assim como desenvolvimento tecnológico e biotecnológico aplicado à 
investigação translacional. Baseada numa estrutura dinâmica e numa estratégia de financiamento autónomo e 
sustentado, a UnIC privilegia a investigação em parceria com outros grupos de investigação nacional e 
internacional e através de colaborações com a indústria. Atualmente, a UnIC é composta por 136 investigadores 
combinando investigação clínica e básica, sempre com uma perspetiva translacional e integrativa “bench to 
bedside and back again”. Deste modo, a investigação na UnIC resulta de uma forte colaboração entre clínicos de 
várias especialidades e biólogos, bioquímicos, engenheiros, estatísticos e outros profissionais dedicados à 
investigação cardiovascular. A UnIC dedica-se à formação de jovens estudantes através da realização de cursos 
avançados, acolhendo o Programa Doutoral em Ciências Cardiovasculares e o Mestrado em 
FisiopatologiaCardiovascular, assim como outros cursos não conferentes de grau. 

Através do estabelecimento de parcerias com as autoridades locais, a UnIC leva a cabo várias ações públicas no 
sentido de alertar a população para o risco cardiovascular. 

 

DESTAQUES 

As doenças cardiovasculares constituem a primeira 
causa de morte a nível mundial e contribuem para 
diminuição de qualidade de vida, em particular na 
população mais idosa. A UnIC, em parceria com a 
indústria, está a implementar e a desenvolver 
ensaios clínicos que visam: i) a melhoria dos cuidados 
de saúde, nomeadamente as terapêuticas aplicadas 
às doenças cardiovasculares; ii) a melhoria da 
qualidade de vida do doente crónico; iii) diminuição 
do impacto socioeconómico da doença crónica de 
origem cardiovascular. Entre os ensaios clínicos a 
realizar destacamos o SOGALDI-PEF, com o apoio da 
AstraZeneca, e o INITIATE, com o apoio da Novartis. 

 

O projeto SECRET, financiado pela Fundação la 
Caixa/FCT, congrega uma equipa especializada 
composta por cirurgiões cardíacos, anestesistas e 
engenheiros, que pretende responder a questões 
desafiantes no domínio das doenças 
cardiovasculares, como sejam, a falha da terapia de 
ressincronização cardíaca em doentes com 
insuficiência cardíaca e doentes que necessitam de 
sincronização ventricular em hipertensão pulmonar. 
Deste modo, encontra-se em desenvolvimento: i) 
um modelo animal de grande porte (porco) que 
mimetize a doença; ii) um dispositivo programável e 
recarregável, de implantação crónica, que promova 
a terapia de ressincronização cardíaca; iii) um 
método cirúrgico minimamente invasivo para a 

implantação de dispositivos. O projeto pretende 
mostrar os benefícios crónicos da terapia de 
ressincronização cardíaca na insuficiência cardíaca e 
na hipertensão pulmonar. 

 

O projeto TRAIN-HEART é o primeiro programa 
multidisciplinar, financiado pela Comissão Europeia, 
dedicado ao estudo da patofisiologia genómica da 
insuficiência cardíaca isquémica, englobando desde 
a investigação básica até ao desenvolvimento pré-
clínico. O TRAIN-HEART junta a academia e a 
indústria (biotech) num consórcio europeu (Marie 
Sklodowska-Curie Innovative Training Network) para 
treinar e expandir os horizontes científicos de jovens 
investigadores no sentido de acelerar o 
desenvolvimento de terapias para a insuficiência 
cardíaca isquémica baseadas no RNA (https://train-
heart.eu/). 

 

 

O projeto iBMS-JO, é um projeto financiado pela 
Comissão Europeia no âmbito do programa 
Erasmus+, com o objetivo de diversificar a oferta 
formativa e científica dos cursos de medicina 
ministrados nas Escolas Médicas Jordanas, através 
da introdução de um ano intercalar composto por 
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um programa de ciências básicas aplicadas à saúde. 
O ano intercalar, em ciências médicas básicas, 
pretende atrair estudantes de medicina 
vocacionados para uma carreira académica e de 
investigação e proporcionar-lhes as competências 
para que possam, com sucesso, enveredar por essas 
carreiras. O projeto iBMS-JO é um consórcio que 
reúne as Escolas Médicas Jordanas com a mentoria 
de 4 universidades europeias (Universidade do 
Porto, Universidade de Pisa, Universidade de Umea 
e a Universidade de Patras) para a elaboração de 
programas curriculares, conteúdos didáticos, e 
treino laboratorial providenciado pelos parceiros 
europeus. 

 
Logotipo do projeto IBMS-JO (https://ibmsjordan.com/about-

us.html) 

 

A insuficiência cardíaca constitui a principal causa de 
mortalidade e morbilidade, de hospitalização e 
consumo de recursos em Saúde. O envelhecimento 
e o aumento da incidência de hipertensão arterial 
sistémica, obesidade e diabetes mellitus constituem 
comorbilidades determinantes para a prevalência da 
insuficiência cardíaca. Neste contexto, o projeto 
NETDIAMOND “Novos alvos na insuficiência cardíaca 
diastólica: das comorbilidades à medicina 
personalizada” pretendeu aplicar uma abordagem 
multi-ómica ao estudo da insuficiência cardíaca, 
produzindo dados genómicos de doentes integrados 
e correlacionados com os dados clínicos, o que 
resultou numa visão holística desta patologia e do 
papel das comorbilidades. Este projeto contou com 
a participação efetiva de 9 unidades de investigação 
(UnIC, IBMC, INEB, IPATIMUP, CEDOC, IBET, IEETA, 
QOPNA) que juntaram valências para a prospeção de 
uma medicina personalizada aplicada ao tratamento 
da insuficiência cardíaca. 
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(CONTINUA) 

ANEXO II. DESCRIÇÃO DE INDICADORES E FÓRMULAS 

 

Tema Estratégico Educação e Formação 

Indicadores Descrição/Formula 

EI1 - Melhorar a qualidade e a empregabilidade da Educação e Formação 

% Unidades Curriculares com avaliação muito favorável pelos 
estudantes 

Percentagem de Unidades Curriculares com Classificação média das respostas 
superior a 6 em pelo menos uma das dimensões "Apreciação e clareza", 
"Avaliação" e "Envolvimento" nos inquéritos pedagógicos no ano letivo n-1/n, 
reportando-se à situação em 31 de dezembro do ano n. 

% Unidades Curriculares com avaliação menos favorável pelos 
estudantes 

Percentagem de Unidades Curriculares com Classificação média das respostas 
inferior a 4 em pelo menos uma das dimensões "Apreciação e clareza", "Avaliação" 
e "Envolvimento" nos inquéritos pedagógicos no ano letivo n-1/n, reportando-se 
à situação em 31 de dezembro do ano n. 

Nível global de empregabilidade dos graduados (do ano n-2) Percentagem de diplomados (do ano n-2) que no ano n estavam empregados. 

Tempo médio para 1ª colocação após graduação (meses) 
Tempo médio de espera de emprego para a globalidade dos diplomados (do ano 
n-2) que acederam ao primeiro emprego regular após a conclusão do seu curso 
(meses). 

EF2 - Salvaguardar a sustentabilidade financeira da U.Porto 

EF3 - Aumentar as fontes de receita e a eficiência das atividades de Educação e Formação 

% Receitas Próprias do ano 
Receitas obtidas, excluindo verbas do Orçamento de Estado, face ao total de 
receitas, no ano n (excluindo Saldo de Gerência). 

% Receitas obtidas via propinas 
Receitas obtidas via propinas face ao total de receitas, no ano n (excluindo Saldo 
de Gerência). 

EP4 - Atrair mais e melhores estudantes e potenciar o seu desempenho académico 

Rácio de candidatos em 1ª opção relativamente às vagas oferecidas 
de 1º ciclo e MI 

Rácio de candidatos em 1ª opção relativamente às vagas oferecidas de 1º ciclo e 
MI. 

N.º estudantes admitidos no 1º ciclo e MI por reingresso e 
concursos especiais 

Estudantes admitidos no 1º Ciclo e MI por reingresso e concursos especiais no ano 
letivo n/n+1, reportando-se à situação em 31 de dezembro do ano n. Consideram-
se os seguintes concursos: Maiores de 23; Cursos de Especialização Tecnológica 
(CET); Titulares de Outros Cursos Superiores (TOCS); Titulares de Diploma de 
Técnico Superior Profissional (TCTeSP); Mudança de par instituição curso (todos 
os anos); Reingresso; Titulares de licenciatura em área adequada (incluídos nos 
TOCS, por ser assim que são tratados no RAIDES); Concurso especial - estudante 
internacional. 

N.º estudantes inscritos no 1º ciclo  Estudantes inscritos no 1º ciclo no ano letivo n-1/n, reportando-se à situação em 
31 de dezembro do ano n. 

N.º estudantes inscritos no MI  
Estudantes inscritos de MI no ano letivo n-1/n, reportando-se à situação em 31 de 
dezembro do ano n. 

N.º estudantes inscritos no 2º ciclo  
Estudantes inscritos no 2º ciclo no ano letivo n-1/n, reportando-se à situação em 
31 de dezembro do ano n. 

N.º estudantes inscritos no 3º ciclo  Estudantes inscritos no 3º ciclo no ano letivo n-1/n, reportando-se à situação em 
31 de dezembro do ano n. 

% estudantes em ciclos de estudo pós-graduados 
Estudantes inscritos  em 2º ciclo e na correspondente componente dos MI, ou em 
doutoramento/3º ciclo no ano letivo n-1/n, face ao total de estudantes inscritos 
no ano letivo n-1/n. 
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(CONTINUA) 

Tema Estratégico Educação e Formação (Continuação) 

Indicadores Descrição/Formula 

EP4 - Atrair mais e melhores estudantes e potenciar o seu desempenho académico (Continuação) 

N.º estudantes de 2º e 3º ciclo inscritos (1ºano, 1ªvez) Estudantes inscritos no 2º e 3º ciclo, 1º ano, 1ª vez, no ano letivo n-1/n. 

N.º estudantes inscritos nos cursos de Especialização e Estudos 
avançados  Estudantes inscritos em cursos de Especialização e Estudos avançados no ano n. 

N.º cursos de Especialização e Estudos avançados  Número de cursos de Especialização e Estudos avançados no ano n. 

% estudantes, inscritos no 1º ano, com aprovação em pelo menos 
75% do N.º ECTS em que estavam inscritos  

Estudantes inscritos no 1º ano de estudos superiores que obtiveram aprovação 
em pelo menos 75% do número de ECTS em que estavam inscritos, face ao total 
de estudantes inscritos no 1º ano de estudos superiores. 

% estudantes, inscritos no 1º ano, com aprovação em menos de 
50% do N.º ECTS em que estavam inscritos 

Estudantes inscritos no 1º ano de estudos superiores que obtiveram aprovação 
em menos de 50% do número de ECTS em que estavam inscritos, face ao total de 
estudantes inscritos no 1º ano de estudos superiores. 

N.º diplomados de 1º ciclo e licenciado MI Estudantes que completam o grau de licenciado no ano letivo n-2/n-1, reportando-
se à situação em 31 de dezembro do ano n. 

N.º diplomados de MI (mestre) 
Estudantes que completam o grau de mestre no ano letivo n-2/n-1, reportando-se 
à situação em 31 de dezembro do ano n. 

N.º diplomados de 2º ciclo 
Estudantes que completam formação em programas de 2º ciclo no ano letivo n-
2/n-1, reportando-se à situação em 31 de dezembro do ano n. 

N.º diplomados de 3º ciclo  
Estudantes que completam formação em programas de 3º ciclo no ano letivo n-
2/n-1, reportando-se à situação em 31 de dezembro do ano n. 

% diplomados de 1º ciclo e licenciado MI, MI e 2º ciclo que obtém 
diploma na duração normal do ciclo de estudos 

Diplomados de 1º ciclo e licenciado MI, MI e 2º ciclo que obtém diploma na 
duração normal do ciclo de estudos no ano letivo n-2/n-1, face ao numero total de 
diplomados no mesmo período. 

% diplomados de MI, 2º e 3º ciclo face à totalidade dos diplomados Percentagem de diplomados de MI, 2º e 3º ciclo face à totalidade dos diplomados 
(referencia a situação do ano letivo n-2/n-1) 

% diplomados estrangeiros 
Estudantes estrangeiros que terminaram o grau na U.Porto no ano letivo n-2/n-1, 
reportando-se à situação em 31 de dezembro do ano n. 

% estudantes de 1º e 2º ciclo e MI participantes no IJUP -  Encontro 
de Investigação Jovem da U.Porto 

Percentagem de estudantes de 1º e 2º ciclo e MI participantes no IJUP -  Encontro 
de Investigação Jovem da U.Porto no ano n. 

EP5 - Reforçar a internacionalização da Educação e Formação 

% programas de 2º e 3º ciclo em colaboração com outras 
universidades internacionais 

Percentagem de programas de 2º ciclo e 3º ciclo com dupla, múltipla e conjunta 
titulação internacional no ano letivo n-1/n, reportando-se à situação em 31 de 
dezembro do ano n. 

N.º acordos/parcerias com Universidades estrangeiras 

Número de acordos/parcerias, incluindo acordos Erasmus, acordos de cooperação 
bilateral, acordos de doutoramento de cotutela ou de dupla titulação, contratos 
para obtenção do título de doutoramento europeu, parcerias e consórcios de 
Universidades no âmbito de programas europeus e internacionais, com 
Universidades estrangeiras válidos a 31 de dezembro do ano n. 

% estudantes estrangeiros inscritos para obtenção de grau 
Percentagem de estudantes estrangeiros inscritos ano letivo n-1/n, reportando-se 
à situação em 31 de dezembro do ano n. 

N.º estudantes em mobilidade IN Estudantes em mobilidade IN no ano n. Considerado o 2º Semestre do ano letivo 
n-1/n e o 1º Semestre do ano letivo n/n+1. 
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(CONTINUA) 

Tema Estratégico Educação e Formação (Continuação) 

Indicadores Descrição/Formula 

EP5 - Reforçar a internacionalização da Educação e Formação (Continuação) 

Duração média da mobilidade IN de Estudantes (em meses) 
Duração média da mobilidade IN de estudantes, em meses. Considerado o 2º 
Semestre do ano letivo n-1/n e o 1º Semestre do ano letivo n/n+1. 

N.º estudantes em mobilidade OUT 
Estudantes em mobilidade OUT no ano n. Considerar o 2º Semestre do ano letivo 
n-1/n e o 1º Semestre do ano letivo n/n+1. 

Duração média da mobilidade OUT de Estudantes (em meses) 
Duração média da mobilidade OUT de estudantes, em meses. Considerado o 2º 
Semestre do ano letivo n-1/n e o 1º Semestre do ano letivo n/n+1. 

N.º docentes em mobilidade IN 
Docentes em mobilidade IN no ano n com o objetivo de lecionação e/ou 
investigação. Considerado o 2º Semestre do ano letivo n-1/n e o 1º Semestre do 
ano letivo n/n+1. 

Duração média da mobilidade IN de Docentes (em dias) Duração média da mobilidade IN de docentes, em dias. Considerado o 2º Semestre 
do ano letivo n-1/n e o 1º Semestre do ano letivo n/n+1. 

N.º docentes em mobilidade OUT 
Docentes em mobilidade OUT no ano n com o objetivo de lecionação e/ou 
investigação. Considerado o 2º Semestre do ano letivo n-1/n e o 1º Semestre do 
ano letivo n/n+1. 

Duração média da mobilidade OUT de Docentes (em dias) 
Duração média da mobilidade OUT de docentes, em dias. Considerado o 2º 
Semestre do ano letivo n-1/n e o 1º Semestre do ano letivo n/n+1. 

EP6 - Promover uma formação integral dos estudantes 

% programas de formação conferente de grau envolvendo várias 
UOs 

Percentagem de programas inter UO no ano letivo n-1/n, reportando-se à situação 
em 31 de dezembro do ano n. 

N.º estudantes que participam em ações de formação em 
competências transversais 

Número de estudantes que participa em ações de formação em competências 
transversais desenvolvidas no conjunto da U.Porto no ano n. 

N.º estudantes participantes no programa de desporto da U.Porto 
(promovido pelo CDUP) 

Número de estudantes  participantes no programa de Desporto da U.Porto no ano 
n (promovido pelo CDUP). 

N.º entradas registadas nas instalações desportivas do CDUP 
(Estudantes) 

Número de entradas registadas por estudantes nas instalações desportivas no ano 
n. 

% estudantes que participa em projetos de voluntariado apoiados 
pela Comissão de Voluntariado da U.Porto 

Percentagem de estudantes que participaram em programas de voluntariado 
reconhecidos e/ou apoiados pela Comissão de Voluntariado da U.Porto, no ano n. 

EP7 - Diversificar a oferta formativa 

N.º estudantes inscritos em cursos não conferentes de grau Estudantes inscritos em cursos não conferentes de grau no ano de n-1/n. 

N.º cursos não conferentes de grau Número de cursos não conferentes de grau no ano n-1/n. 

% Unidades Curriculares de cursos conferentes de grau com 
conteúdos online na plataforma Moodle 

Percentagem de Unidades Curriculares existentes no Moodle da U.Porto e que 
fazem parte dos planos de estudo de cursos conferentes de grau, em 31 de 
dezembro do ano n, face à totalidade de Unidades Curriculares de cursos 
conferentes de grau. 

EP8 - Motivar e qualificar o pessoal docente 

% docentes com avaliação muito favorável pelos estudantes  
Percentagem de docentes com Classificação média das respostas superior a 6 em 
pelo menos uma das dimensões docente nos inquéritos pedagógicos no ano letivo 
n-1/n, reportando-se à situação em 31 de dezembro do ano n. 

% docentes com avaliação menos favorável pelos estudantes 
Percentagem de docentes com Classificação média das respostas inferior a 4 em 
pelo menos uma das dimensões docente nos inquéritos pedagógicos no ano letivo 
n-1/n, reportando-se à situação em 31 de dezembro do ano n. 
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Tema Estratégico Educação e Formação (Continuação) 

Indicadores Descrição/Formula 

EP8 - Motivar e qualificar o pessoal docente (Continuação) 

Índice de envelhecimento dos docentes 
Rácio entre número de docentes de carreira com idade igual ou superior a 50 anos 
face ao número de docentes de carreira com idade inferior a 39 anos, a 31 de 
dezembro do ano n. 

Idade média dos docentes de carreira 
Idade média (em anos) dos docentes de carreira universitária a 31 de dezembro 
do ano n. Inclui Professores Catedráticos, Professores Associados e Professores 
Auxiliares. 

Idade média de contratação para a carreira docente 
Idade média (em anos) dos docentes contratados como Professores Auxiliares de 
carreira durante o ano n. Não inclui os Assistentes que, ao abrigo do Regime 
Transitório do ECDU, passaram a ter contrato de Professor Auxiliar. 

N.º docentes que participam em ações de formação pedagógica Número de participações em ações de formação de natureza pedagógica 
coordenadas pela Reitoria, no ano n. 

N.º docentes participantes no programa de desporto da U.Porto 
(promovido pelo CDUP) 

Número de docentes  participantes no programa de Desporto da U.Porto no ano 
n (promovido pelo CDUP). 

N.º entradas registadas nas instalações desportivas do CDUP 
(docentes) 

Número de entradas registadas por docentes nas instalações desportivas no ano 
n. 

N.º docentes (ETI) 
Número de docentes (em ETI - Equivalente a Tempo Integral), com vinculo à 
U.Porto, no ano n. 

% docentes e investigadores doutorados (ETI) 
Percentagem de docentes e investigadores doutorados com vinculo à U.Porto (em 
ETI) face ao número total de docentes e investigadores com vinculo à U.Porto (ETI), 
no ano n. 

EP9 – Dinamizar a ação social na U.Porto 

N.º refeições servidas nas Unidades de Alimentação Número de refeições servidas nas Unidades de Alimentação da U.Porto, no ano n. 

N.º camas nas Residências Universitárias Número de camas disponíveis nas Residências Universitárias e outras, no ano n. 

Taxa ocupação das Residências Universitárias Número de camas ocupadas face ao número total de camas disponíveis nas 
Residências Universitárias, no ano n (excluindo o mês de agosto). 

Número de consultas realizadas (SASUP) 
Número de consultas realizadas, considerando apenas os serviços prestados pelos 
SASUP, no ano n. Inclui consultas médicas de clínica geral, ginecologia e 
psiquiatria, bem como as consultas de psicologia e de nutrição. 

N.º atividades implementadas no âmbito da bolsa de colaboradores 
Número de atividades implementadas no âmbito da bolsa de colaboradores no 
ano n. 

N.º candidatos a bolsa de colaboradores Número de candidatos a bolsa de colaboradores no ano n. 

Taxa execução do Plano de Manutenção Preventiva dos 
equipamentos e edíficios dos SASUP 

Número de ações executadas no âmbito do Plano de Manutenção Preventiva dos 
equipamentos e edifícios dos SASUP (PMP) no ano n, face ao número de ações 
previstas no PMP para o ano n. 

EP10 – Promover a cooperação interinstitucional na Educação e Formação 

% programas de 2º e 3º ciclo em colaboração com outras 
universidades nacionais 

Percentagem de programas de 2º ciclo e 3º ciclo em colaboração no ano letivo n-
1/n, reportando-se à situação em 31 de dezembro do ano n. 

N.º entidades parceiras do Observatório do Emprego da U.Porto 

Número de entidades, de origem nacional ou internacional, que contratualizaram 
parcerias estratégicas com a U. Porto nas áreas de intervenção do Observatório 
do Emprego da U.Porto (e.g. Associações Públicas Profissionais e Ordens 
Profissionais, Instituto de Emprego e Formação Profissional, Câmaras Municipais). 
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(CONTINUA) 

Tema Estratégico Investigação 

Indicadores Descrição/Formula 

II1 - Promover a Investigação de excelência 

Rácio documentos WoS e Scopus (SCImago), por doutorado (ETI) 
(em n-6 a n-2, por média doutorado ETI n-7 a n-3) 

Rácio documentos (todos os tipos) WoS (SCIE, SSCI e AHCI) e Scopus (SCImago - 
SIR Iber), por doutorado (ETI) (no período n-6 a n-2, por média doutorado ETI a 31 
dezembro de n-7 a n-3). 

% documentos WoS e Scopus (SCImago) no período n-6 a n-2, 
medido no ano n, entre os 10% mais citados da área  

Percentagem de documentos citáveis WoS (SCIE, SSCI e AHCI) e de todos os tipos 
Scopus (SCImago - SIR Iber) no período n-6 a n-2, medido no ano n, entre os 10% 
mais citados da área. 

% documentos WoS citados (no período n-6 a n-2, medido no ano 
n) 

Percentagem de documentos (todos os tipos) WoS (SCIE, SSCI e AHCI) citados no 
período n-6 a n-2, medido no ano n. 

N.º documentos WoS e Scopus (SCImago) (período n-6 a n-2, 
medido no ano n) 

Documentos (todos os tipos) WoS (SCIE, SSCI e AHCI) e de todos os tipos Scopus 
(SCImago – SIR Iber) publicados no período n-6 a n-2, medido no ano n. 

% documentos WoS e Scopus (SCImago) no 1º Quartil da área 
científica (período n-6 a n-2, medido no ano n) 

Percentagem de documentos citáveis WoS (SCIE, SSCI e AHCI) e de todos os tipos 
Scopus (SCImago – SIR Iber) publicados em revistas do 1º Quartil respetivamente 
no JCR - Web of Science Journal Citation Reports e no SJR – SCImago Journal 
Country Rank da área científica. Publicações do período n-6 a n-2, medido no ano 
n. 

Impacto Normalizado Wos e Scopus (SCImago) (período n-6 a n-2, 
medido no ano n) 

Média das razões entre as citações recebidas e as citações esperadas, tendo em 
conta o ano de publicação, a área científica e o tipo de documento, dos 
documentos citáveis WoS (SCIE, SSCI e AHCI) e de todos os tipos Scopus (SIR Iber). 
Corresponde a "Category Normalized Citation Impact", WoS (InCites-WoS schema) 
e a "Normalized Impact", Scopus (SCImago - SIR Iber). Uma pontuação de 0.8 
significa que uma instituição é citada 20% menos que a média mundial. Um valor 
de 1.3 indica que a instituição é citada 30% mais que a média mundial. Publicações 
do período n-6 a n-2, medido no ano n. 

IF2 - Salvaguardar a sustentabilidade financeira da U.Porto 

IF3 - Reforçar a captação de fundos e a eficiência das atividades de Investigação 

% Receitas Próprias do ano 
Receitas obtidas, excluindo verbas do Orçamento de Estado, face ao total de 
receitas, no ano n (excluindo Saldo de Gerência). 

% Receitas obtidas via financiamento à I&D+i Receitas obtidas via financiamento a projetos de I&D+i face ao total de receitas, 
no ano n (excluindo Saldo de Gerência). 

Receitas obtidas via projetos de I&D+i nacionais e internacionais 
(em ME) 

Receitas obtidas via financiamento a projetos de I&D+i, de origem nacional ou 
internacional, no ano n. Em Milhões de Euros. 

IP4 - Desenvolver áreas estratégicas de Investigação 

Montante de financiamento, nacional e internacional, 
contratualizado via projetos de I&D+i nas áreas estratégicas 
definidas 

Montante de financiamento, de origem nacional e internacional, contratualizado 
no ano n via projetos de I&D+i, nas áreas estratégicas definidas. Em Milhões de 
Euros. 

IP5 - Promover a articulação da Investigação e potenciar sinergias 

% unidades de I&D+i classificadas pela FCT com pelo menos "Muito 
Bom" 

Percentagem de unidades de I&D+i com participação da U.Porto financiadas pela 
FCT com classificação de pelo menos "Muito Bom", com data de referência 31 de 
dezembro do ano n. 

N.º projetos de I&D+i, com financiamento nacional e internacional, 
liderados e em execução 

Número de projetos de I&D+i com financiamento nacional e internacional com 
execução financeira no ano n e liderados pela UO. Os projetos com envolvimento 
empresarial não devem ser aqui contabilizados, mas no separador relativo à 
Terceira Missão. 

N.º projetos de I&D+i, com financiamento nacional e internacional, 
participados e em execução 

Número de projetos de I&D+i com financiamento nacional e internacional com 
execução financeira no ano n e participados. Os projetos com envolvimento 
empresarial não devem ser aqui contabilizados, mas no separador relativo à 
Terceira Missão. 
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Tema Estratégico Investigação (Continuação) 

Indicadores Descrição/Formula 

IP6 - Promover parcerias e o acesso a redes de conhecimento internacionais 

% documentos WoS e Scopus (SCImago) publicados em coautoria 
com entidades internacionais (período n-6 a n-2, medido ano n) 

Percentagem de documentos (todos os tipos) WoS (SCIE, SSCI e AHCI) e Scopus 
(SCImago - SIR Iber) publicados em coautoria com entidades internacionais 
período n-6 a n-2, medido no ano n. 

% novos projetos de I&D+i com financiamento internacional  

Percentagem de projetos de I&D+i com financiamento internacional cujo contrato 
de financiamento foi celebrado no ano n, face ao total de projetos de I&D+i com 
financiamento, nacional e internacional, cujo contrato de financiamento foi 
celebrado no ano n. Os projetos com envolvimento empresarial não devem ser 
aqui contabilizados, mas no separador relativo à Terceira Missão. 

% novo financiamento internacional contratualizado via projetos de 
I&D+i  

Percentagem de financiamento internacional contratualizado no ano n via 
projetos de I&D+i, face ao total de financiamento, nacional e internacional, 
contratualizado no ano n via projetos de I&D+i. Os projetos com envolvimento 
empresarial não devem ser aqui contabilizados, mas no separador relativo à 
Terceira Missão. 

% receitas obtidas via projetos de I&D+i internacionais 
Percentagem de receitas obtidas via financiamento a projetos de I&D+i, de origem 
internacional, no ano n, face ao total de receitas obtidas via financiamento a 
projetos de I&D+i, de origem nacional e internacional, no ano n. 

IP7 - Motivar e qualificar o pessoal investigador 

% docentes e investigadores (ETI) da U.Porto integrados em 
unidades de I&D+i classificadas pela FCT com pelo menos "Muito 
Bom“  

Percentagem de docentes e investigadores com vinculo à U.Porto, comunicados à 
FCT, pertencentes a unidades de I&D+i classificadas pela FCT com pelo menos 
"Muito Bom" com data de referência 31 de dezembro do ano n (em relação à 
totalidade de docentes e investigadores da U.Porto). Não considera bolseiros. 

IP8 – Promover a cooperação interinstitucional na Investigação 

% novos projetos de I&D+i em consórcio, nacionais e internacionais 

Percentagem de novos projetos de I&D+i em consórcio com outras Entidades, 
nacionais e internacionais, cujo contrato de financiamento foi celebrado no ano n 
(projetos com envolvimento empresarial não devem ser aqui contabilizados, mas 
no separador relativo à Terceira Missão), face ao total de projetos de I&D+i com 
financiamento, nacional e internacional, cujo contrato de financiamento foi 
celebrado no ano n. 

N.º projetos de I&D+i em consórcio, nacionais e internacionais, em 
execução 

Número de projetos de I&D+i em consórcio com outras Entidades, nacionais e 
internacionais, e em execução. Os projetos com envolvimento empresarial não 
devem ser aqui contabilizados, mas no separador relativo à Terceira Missão. 
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(CONTINUA) 

Tema Estratégico Terceira Missão 

Indicadores Descrição/Formula 

TI1 - Promover o desenvolvimento social e económico e potenciar o impacto da U.Porto na sociedade  

N.º participantes em atividades organizadas pela U.Porto 
Número de participantes em atividades de natureza científica, cultural e artística 
organizadas pela U.Porto no ano n. Inclui os visitantes dos museus da U.Porto. 

% proveitos obtido via prestações de serviços 

Proveitos obtidos via prestações de serviços (ações de formação seminários e 
outros, assistência técnica, estudos pareceres e consultoria, serviços diversos), 
com ou sem contrato, face ao total de proveitos, excluindo verbas do Orçamento 
de Estado, no ano n. Não são considerados as prestações de serviços intra-U.Porto 
(com a Reitoria, outras UOs ou Serviços Autónomos). 

N.º participantes em atividades desportivas de representação Número de participantes (da U.Porto) em atividades desportivas de 
representação, no ano n. 

N.º total participantes no programa de desporto da U.Porto 
(promovido pelo CDUP) 

Número de membros da Comunidade Académica (estudantes, docentes, 
colaboradores e alumni) e da Sociedade (externos) participantes no programa de 
Desporto da U.Porto no ano n (promovido pelo CDUP). 

N.º entradas registadas nas instalações desportivas do CDUP (Total) Número de entradas registadas nas instalações desportivas no ano n. 

TF2 - Salvaguardar a sustentabilidade financeira da U.Porto 

TF3 - Assegurar a diversificação de receitas e a eficiência das atividades 

% Receitas Próprias do ano 
Receitas obtidas, excluindo verbas do Orçamento de Estado, face ao total de 
receitas, no ano n (excluindo Saldo de Gerência). 

% Outras Receitas  
Receitas obtidas, excluindo verbas do Orçamento de Estado, propinas e 
financiamento angariado via projetos de investigação, no total de receitas, no ano 
n (excluindo Saldo de Gerência). 

TP4 - Potenciar a valorização social e económica do conhecimento 

N.º patentes nacionais e internacionais ativas Número de patentes ativas a 31 de dezembro do ano n. 

N.º patentes nacionais e internacionais concedidas Patentes concedidas até 31 de dezembro do ano n 

N.º comunicações de invenção processadas Comunicações processadas no ano n. 

N.º empresas start-ups existentes 
Empresas start-ups existentes na UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da 
Universidade do Porto a 31 de dezembro do ano n. 

N.º empresas âncoras/maduras existentes 
Empresas âncoras/maduras existentes na UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia 
da Universidade do Porto a 31 de dezembro do ano n. 

N.º centros de inovação existentes Centros de Inovação existentes na UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da 
Universidade do Porto a 31 de dezembro do ano n. 

N.º empresas graduadas existentes 
Empresas graduadas durante ano n na UPTEC - Parque de Ciência e Tecnologia da 
Universidade do Porto. 

N.º postos de trabalho existentes na UPTEC (em 31 de dezembro 
do ano n) 

Número de postos de trabalho existentes na UPTEC - Parque de Ciência e 
Tecnologia da Universidade do Porto a 31 de dezembro do ano n. 

 
QUADRO 27. INDICADORES E FÓRMULAS UTILIZADOS NO TEMA ESTRATÉGICO “TERCEIRA MISSÃO” 

  



 
 

 

 129 
 

Tema Estratégico Terceira Missão (Continuação) 

Indicadores Descrição/Formula 

TP5 - Reforçar as relações com instituições e empresas 

Proveitos obtidos via donativos, patrocínios e legados (em milhares 
de euros) 

Proveitos obtidos via donativos, patrocínios e legados, no ano n. 

% novos projetos de I&D+i, nacionais e internacionais, em parceria 
com empresas 

Percentagem de projetos de I&D+i em parceria com empresas, com financiamento 
nacional e internacional, cujo contrato de financiamento foi celebrado no ano n, 
face ao total de projetos de I&D+i, cujo contrato de financiamento foi celebrado 
no ano n. 

N.º projetos de I&D+i com financiamento nacional e em parceria 
com empresas, em execução 

Número de projetos de I&D+i com financiamento nacional, e em parceria com 
empresas, com execução financeira no ano n. 

N.º projetos de I&D+i com financiamento internacional e em 
parceria com empresas, em execução 

Número de projetos de I&D+i com financiamento internacional, e em parceria com 
empresas, com execução financeira no ano n. 

TP6 - Dinamizar a rede Alumni e a sua relação com a U.Porto 

N.º inscritos na base de dados Alumni 
Número de antigos estudantes inscritos na base de dados do CRM Alumni da 
U.Porto no ano n. 

N.º participantes alumni no programa de desporto da U.Porto 
(promovido pelo CDUP) 

Número de alumni participantes no programa de Desporto da U.Porto no ano n 
(promovido pelo CDUP). 

N.º entradas registadas nas instalações desportivas do CDUP 
(alumni) 

Número de entradas registadas por alumni nas instalações desportivas no ano n. 

TP7 - Estimular a cultura científica e a divulgação cultural e artística 

N.º publicações científicas e pedagógicas da U.Porto Edições Número de publicações científicas e pedagógicas da U.Porto Edições no ano n. 

N.º inscritos nos Cursos de Verão Número de inscritos nos Cursos de Verão no ano n. 

N.º inscritos em Estudos Universitários para Seniores  Número de inscritos em Estudos Universitários para Seniores no ano n. 

N.º participantes em outras atividades de natureza científica, 
cultural e artística (e.g. exposições, concertos, mostras) 
organizadas pela U.Porto  

Número de participantes em outras atividades de natureza científica, cultural e 
artística organizadas pela U.Porto no ano n. 

N.º visitantes dos museus da U.Porto Número de visitantes dos museus da U.Porto no ano n. 

N.º participantes na Mostra da Universidade do Porto Número de participantes na Mostra da Universidade do Porto no ano n. 

N.º participantes da Universidade Júnior Número de participantes na Universidade Júnior no ano n. 

N.º conferências, palestras e debates sobre temas de relevância 
organizadas pela U.Porto 

Número de participantes nas conferências, palestras e debates sobre temas de 
relevância organizadas pela U.Porto no ano n. 

N.º participantes nas conferências, palestras e debates sobre temas 
de relevância organizadas pela U.Porto 

Número de conferências, palestras e debates sobre temas de relevância 
organizadas pela U.Porto no ano n. 

TP8 - Diversificar a oferta formativa 

N.º módulos pertencentes a cursos não conferentes de grau com 
conteúdos online no Moodle 

Unidades curriculares/módulos de cursos de formação não conferentes de grau, 
com conteúdos online no Moodle da U.Porto, em 31 de dezembro do ano n. 
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Capacidades Organizacionais 

Indicadores Descrição/Formula 

C4 - Motivar e qualificar o pessoal não docente e não investigador 

N.º colaboradores em mobilidade IN 
Colaboradores em mobilidade IN no ano n com o objetivo de 
formação/capacitação na sua área funcional. Considerado o 2º Semestre do ano 
letivo n-1/n e o 1º Semestre do ano letivo n/n+1. 

Duração média da mobilidade IN de colaboradores (em dias) 
Duração média da mobilidade IN de colaboradores, em dias. Considerado o 2º 
Semestre do ano letivo n-1/n e o 1º Semestre do ano letivo n/n+1. 

N.º colaboradores em mobilidade OUT 
Colaboradores em mobilidade OUT no ano n com o objetivo de 
formação/capacitação na sua área funcional.  Considerado o 2º Semestre do ano 
letivo n-1/n e o 1º Semestre do ano letivo n/n+1. 

Duração média da mobilidade OUT de colaboradores (em dias) 
Duração média da mobilidade OUT de colaboradores, em dias. Considerado o 2º 
Semestre do ano letivo n-1/n e o 1º Semestre do ano letivo n/n+1. 

N.º colaboradores participantes no programa de desporto da 
U.Porto (promovido pelo CDUP) 

N.º de colaboradores não docentes participantes no programa de Desporto da 
U.Porto no ano n (promovido pelo CDUP). 

N.º entradas registadas nas instalações desportivas do CDUP 
(Colaboradores) 

N.º de entradas registadas por Colaboradores não docentes nas instalações 
desportivas no ano n (promovido pelo CDUP). 

 
QUADRO 28. INDICADORES E FÓRMULAS UTILIZADOS NO TEMA ESTRATÉGICO "CAPACIDADES ORGANIZACIONAIS" 


